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Maskva Panaikina Rinkimus, 
Laimėtus Nekomunistii

Provincijoj, kur valstiečiai išrenka ne* 
partinius, sovietų valdžia daro naujus 
rinkimus, ir “pastato ant savo”

RYGA, lapkr. 2G. — Bušų 
komunistų partijos centralinis 
vykdomasis* komitetas, kuris 
dabar susirinkęs Maskvoje svar
sto žemes ūkio klausimus, gavo 
nemėgių žinių. Jam praneša, 
būtent-, kad rinkimai Rusijoj, 
kurie jau kai kuriose vietose 
prasidėjo ir kurie tęsis per du 
ateinančius mėnesius, duoda nc- 
palankių sovietams i-exiilltitų.

Kai kuriose apygardose1, kaip 
antai Smolensko ir Kazanės, 
rinkimus laimėjo ūkininkai, val
sčių sovietų delegatais išrink
dami nepartinius žmones. Rin
kimai, todėl, buvo anuliuoti 
(panaikinti), j tas apygardas 
buvo pasiųsti iš Maskvos komu
nistų agitatoriai naujiems rin
kimams* pravesti ir, galų gale, 
komunistai “laimėjo.”

Rinkimų sistema Sovietų Ru
sijoje yra sovotiška. Kaimai 
renkasi valsčių sovietus; vals
čių sovi. tai renka delegatus j 
apskričių sovietus, kurie pa
galiau renka delegatus į visos 
Rusijos sovietų tarybų. Tojj 
bus bene sausio mfnenj ranka
ma Maskvoj. Balsavimai eina 
rankų pakėlimu.

Sovietų spauda Įspėja, kad 
visur, kur tik rinkimus laimės 
ne komunistai, išrinktieji at
stovai nebus priimti. Rinkimai

• ____ t_____

bus panaikinti, ir paskelbti 
nauji balsavimai.

Pasak pranešimų, per šiuos' 
rinkimus provincijoj atsitinka 
kruvinų riaušių. Centralinėjc 
Rusijoj ir Ukrainoj valstiečiai 
galabiju komunistų kandidatus 
ir renku ūkininkus, kurie rei
kalaują, kad valdžia leistų kra
šte laisvą prekybą žemės ūkio 
produktais. Opozicinės grupės, 
paprastai vadovaujamos moky
tojų, kurių 85 n uos. yra ne ko
munistai, skleidžia atsišauki
mus su reikalavimais, kad butų 
panaikintas užsienio prekybos 
monopolis, ’ kad valdžia skirtų 
daugiau pinigų žemės akiui kel
ti, kad duotų daugiau laisvės 
privatinei iniciatyvai prekyboje 
namie, etc.

Sovietai turj išvystyti 
savo pramonę, sako

Stalinas
MASKVA, lapkr. 26. —Gene

ralinis komunistų partijos een- i 
tralinio komiteto sekretorius 
Stalinas pareiškė, kad sovietų 
Rusija turinti stengtis labiau 
savo didžiulių pramonių išrutu- 
liojimu. Sovietų Rusiją turinti 
ne tik pasivyti stipriau ekono
miškai išsivysčiusius kapitalis
tinius kraštus, bet dagi juos 
pralenkti. Kitaip tie kraštai ją 
pasmaugsiu.

Rhinelandero milicijos 
ginklinė sudegė

HHINEI.ANDEH, Wis.« lii|>- 
kričių 26. — Praeitą naktį 

! gaisras čia sunaikino VViscon- 
sino nacionalčs gvardijos gin
klinę. Visi vietos milicijos įtai
sai ir rekordai žuvo liepsnose. 
Manoma, kad gaisrų pagimdė 
numestas degąs cigarctas.

Kolumbijos studen
tai remia venezuelie- 

čių stud. sukilimą
Kartu reikalauja žodžio ir 

spaudo? laisvės visuese is- 
I'.anu kucue Amerikos kraš
tuose •

SAN JUAN, Porto Rika, 
lapkr. 26. I'rečias naciona- 
lis Kolumbijos studentų suva-

pi iėmė ĮreztMu-cijų 
pareikšti užuojautų Venezuelos 
studentų federacijai.

Rezoliucijoj sakoma:
“Reikšdami savo simpatijos, 

idant revoliucija Venezuelojc 
laimėtų, mes kviečiame visus 
Ispanų-Amerikos draugus rem
ti tuos, kurie gina minties lais
vę, ir reikalauti iš savo vyriau
sybių, kad jos neberemtų Vene
zuelos prezidento, Juano Vin
cente Gomczo ir boikotuotų 
kraštų tol, kol visi studentai 
bus paleisti iš kalėjimų.“

Studentų suvažiavimas 
taipjau nukala uja spaudos ir 
žodžio laisvės visame Amerikos 
kontinente ir apeliuoja j viso 
pasaulio studentus, prašydami 
juos, remti savo venezuelie- 
čius kolegas.

Permainos Mussoli-

29 žmonės žuvo per 
audras Europoj

Apie dvejeto dešimčių dar pa
sigendama; jūrėse daug lai
vų nukentėjo

• .................. III

LONDONAS, lapkr. 26. — 
Vakarinėse Europos pakrantėse 
siautė smarkios audros, pada
liusios ypačiai daug pragaiš
ties ant vandens. Daugiau kaip 
dvidešimt įvairios rūšies laivų 
nukentėjo. Kiek yru ’ žinoma, 
29 žmonės žuvo, o kitų dviejų 
dešimčių žmonių pasigenda. 
Audros vis dar nepaliauja siau- 
t usios.

Lie’uvjs žinios
7

Paslaptingas aukso ir 
sidabro žuvimas iš 

pašto siuntinių

Kovos su klerikalų 
maištais Meksikoje
Maištininkų bandos vėl ėmė 

bruzdėti; daug nukauta su
sikirtimuos? su karimmene /

MEKSIKOS MIESTAS, lapkr. 
26. —- Per praeitą savaitę Ja- 
lisco, Colima ir Michoacano 
valstijose įvairiose vietose įvy
ko susikirtimų tarp klerikalų 
maištininkų bandų ir federali
nės kariuomenės dalių.

Vienas smarkiausių susikir
timų įvyko netoli nco Atotoni- 
Jco, Jalisco valstijoj., Penkių 
šimtų maištininkų banda per 
penkias valandas laikėsi prieš 
federalinės kariuomenės dalį, 
pulk. Ričardo vadovaujamų, kol 
pagaliau banditai buvo priver
sti bėgti į-kalnus, palikę dau
giau kaip dvij.šimt nukautų.

Kitame smarkiame mūšy, 
kuris tęsėsi iki sutemos, krito 
mažne pusė visų maištininkų 
bandos žmonių. Maištininkams, 
kaip praneša, vadovavo katali
kų kunigas Joaųuin Pedroza, 
pasižymėjęs savo maištingais 
darbais praeitais metais.

Siūlo steigt milži
niškų streikų fondų'

• - , • I
Angliakasių vadas tikisi, kad,

A. D. F-jai. dagi kapitalistai 
padėtų tokį fondą sukurti .

NE\V ORLEANS, lapkr. 26.! 
— John Le\vis, ’ internacionnli-1 
uis Kasyklų Darbininkų Unijos 
prezidentas, kalbėdamas Ameri
kos Darbo Federacijos konven
cijoj proponavo, kad Federaci
joje butų įsteigtas tam tikras 
didelis, daugelio inilionų dole
rių, fondas, kuris butų vartoja
mas ilgai zbesitęsiančiuose strei
kuose. <ewis pasakė, kad jis 
manus, jog tokį fondų padėtų 
sukurti dagi didžiulio biznio 
žmonės, iškilę į dabartines savo 
pozicijas tik organizuotų dar
bininkų dėka.

ni fašistų kabinete
ROMA, Italija, lapkr. 26. — 

Luigi t Federzoni, tautininkų 
sparno fašistų partijoje vadas 
ir kolonijų ministeris, tapo pa
skirtas senato nariu. Sako, kad 
jis pats norėjęs iš kabineto pa
sitraukti. Federzoni atstovau
ja nuosaikiesiems ir konstitu- 
cionalistiniams elementams par
tijoje.

Kartu rezignavo Ugo Caval- 
lero, karo viceministeris. Jo 
vieton paskirtas gen. Cazzera.

Užsienio ministerijoj įsteig
tas naujas postas, į kurį ski
riamas Orazio Pedrazzi. Ped- 
rozzi bus Italijos konsularinės 
tarybos užsieniuose ininisteris 
inspektorius.

Zogu karūnavimas dar 
atidėdamas

Nobelio dovaną norve- 
gų rašytoja atiduos 

labdarybei
OSLO, Norvegija, lapkr. 26.

Cbicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras Šiai dienai 
pranašauja:

Nenusistojęs oras; kylanti 
temperatūra; stiprokas pietų 
vakarų vėjas.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 23° ir 41° F.

Šiandie saulė teka 6:53, lei
džiasi 4:22. Mėnuo leidžiasi 
7:29 ryto.

TIRANA, Albanija, lapkr. 26. 
— Albanijos vyriausybė paskel
bė, kad naujojo karaliaus- Zogu 

I karūnavimas atidedamas dar 
lig ateinančio balandžio mėne
sio. - :

Kartu sužinota, kad Zogu nu
traukęs savo susižiedavimą su 
Lela, milionieriaus ševket Bei 
Vilatzo dukterim, dėl “valsty
bės priežasčių.“ Mat, patapęs 
karalium, jis dabar nori ves(i 

; tikrą karalaitę, — kaip girdėt, 
Italijos karaliaus dukterį Gio- 
vanną.

Hoover pasiekė 
Hondurasą

Radio pranešimais, J. V. iš
rinktas prezidentas karo laivu 
Maryland atvyko į Amapalą, 
Hondurase.

(Atlantic nnd •Pacific PhotoI

Ilirohito, Japonijos 124-tas • imperatorius, 
kurio karūnavimui šiomis dienomis buvo 
išleista apie $12,000,000. 

I •

Komunistų tarpusavio ko
va /Amerikoj aštrėja

Minneapoly iš workerių partijos paša
linta 20 komunistų dėl jų nepritarimo 
partijos, vadų diktatūrai

BUENOS AIRES, Argentina, 
lapkr. 26. Iš Tucumano pro
vincijos praneša, kati ten ėmus 
siausti kirkšnių tano epidemi
ja, kuria daug įmonių mirštą.

M1NNEAPOIJS, Minu., lap
kričio 26. — Jei kiek ilgiau 
taip pasitęs, tai “workerių” 
(komunistų) partijoje nebeliks 
nė vieno košer-komunisto.

Minneapoly tarp komunistų 
kilo atkakli kova dėl “trockiz- 
mo”, ir workerių partija su
šaukė konferenciją tikslu iš
aiškinti, kas yra “trockistas,” o 
kas ne.

Konferencijoje buvo pasiūly
ta rezoliucija, kad Minneapolio 
komunistai aprobuoja išmetimą 
iš partijos Cannond ir jo drau
gų užtai, kad jie simpatizuoją 
Trpckiui. Penki delegatai bal
savo prirŠ rezoliuciją, o devy
ni kiti susilaikė nuo balsavimo.

Tie penki, kurie balsavo 
i prieš rezoliuciją, buvo tuojau 
pašalinti iš workerių partijos.

lio komunistų darbuotojų.
Rezoliucija buvo atmesta. 

Už rezoliuciją buvo paduota 
penkiolika balsų.

Tuojau buvo duotas naujas 
sumanymas, būtent, kad tie 
penkiolika delegatų, kurie bal
savo už rezoliuciją, butų iš
mesti iš partijos kaip “trockis- 
tai.”

Pasiūlymas buvo priimtas, ir 
visi penkiolika komunistų tapo 
išmesti.

Tie komunistų, kurie neprir 
taria žiauriai diktatūrai worke- 
rių partijoje, dabar susiorgani
zavo į atskirą grupę ir nutarė 
pradėti kurti visame krašte 
“leninistų” klubus kovai su sa
vavaliais workerių diktatoriais.

Iš antros puses, ta komunis
tinė workerių partijos grupė, 
kuri kovoja sii kiekvienu, kaS 
tik drįsta turėti nuosavą nuo
monę ir nenori aklai klausyti 
diktatorių, jau ėmė aitriai pul- 

: ti “leninistų“ klubų organizuo- 
tojus, sakydami, kad per tuos

Oro katastrofos—7----
Aštuoni asmenys žuvo ketu

riose aeroplanu nelaimėse, 
daugiausiai dėl audrų

GLEVELAND, Ohio, lapkr. 
26. — Netoli nuo Edgertono, 
Ohio, rado sudužusį, aeroplaną 
ir užsimušusius: pilotą Ed\viną 
Bassetta, jo žmoną ir pasažiei ių 
Glen Buitą. Manoma, kad nelai
mė atsitiko per stiprią sniego 
audrą.

Lieknuose i'etoli nt.v West 
Lebanono rado užsimušusį oro 
pašto pilotą, Tildeną Johnsoną, 
ir jo sudužusį aeroplaną. John
son skrido iš Cleveiando į ('in-, 
cinnati ir gabeno 100 svarų paš
to siuntinių.

Netoli nuo Bristolville, Ohio, 
rado sudegusį oro pašto aeropla
ną ir baisiai apdegusį piloto 
Lawrence Garrisono kūną, 
(rarrison skrido iš Bcllcfonte, 
Pa., į Clevclandą.

Vioss tos oro katastrofos at
sitiko, kaip spėjama, dėl sti]> 
rių audrų, kurios vakar tose 
krašto dalyse siautė.

Trys jaunuoliai žuvo
SEEKONK, Mass., lapkr. 26. 

— Jų aeroplanui nukritus iš 
80G pėdų aukštumos, užsimušė 
trys jauni berniukai: St. d’Am- 
bra, 20; Fr. Clancy, 18, ir Wm. 
Lang, 24 metų amžiaus.

Austen Chamberlain 
grįžo į Angliją

—-

LIVERPUJAS, Anglija, lap
kričio 26. — Garlaiviu Regina, 
iš Amerikos grįžo britų užsie- 
njo reikalų ministeris Cham- 
berhilm, dėl (sveikatas pralei
dęs kelis mėnesius Californi- 
joj.

, --------------------

— Laikraštis Aftenposten pra-j Del to kilo aštrių rietenų, klubus trockistai nuodysią dar-
neša, kad norvegų rašytoja Si- 
grid Undset, kuriai buvo pripa
žinta Nobelio dovana už nuo
pelnus literatūroje, visus tuos 
pinigus — keletą dešimčių tūk
stančių dolerių — žadanti ati
duoti labdarybės reikalams.

Grupė komunistų delegatų pa
siūlė kitą rezoliuciją, kuria 
pareiškiama nepasitenkinimo iš
metimu iš partijos Cannono 
grupės ir šių penkių Minneapo-

Buchareste areštavo
42 komunistus

Bandė aeroplanu pakil
ti nuo lekiančio 

traukinio

CHAMPAIGN, III., lapkr. 26. 
— Aviatorius Ed. Ballough 
šiandie bandė savo aeroplanu 
pakilti nuo greitai lekiančio 
Illinois Central pasažierinio 
traukinio vagono. Bandymas 
nepavyko. Aeroplanas buvo nu
blokštas žemėn ir sudaužytas,

BUCHARESTAS, Rumanija, 
lapkr. 26. — Bucharesto Vic- 

; toriei gatvėj šiandie įvyko ne
ramumų, kai būrys komunistų 
surengė demonstraciją, reika
laudami pakisti iš kalėjiino de
putatą Buyolą.

Keturiasdešimt du komunis- ,
tai, jų tarpe keturios moterys, nors laimingai aviatorius išli- 
buvo areštuoti. ko sveikas.

bininkų sąmonę ir piudysią 
juos prieš neklaidingąjį Mas
kvos kominterną ir prieš jo se
kciją, vvorkerių partiją, Ameri
koje. 

____

Demokratų lyderis 
traukinio užmuštas

G.BEENVli.LĖ, 111., lupki-. 26.
r Pennsylvania geležinkeliu 
traukiniui užgavus jo automo
bilį, buvo užmuštas M. Sharp, 
Bond kauntės demokratų lyde
ris.

BANKAS BANKROTAVO

MACON, Ga., lapkr. 26. — 
Bankrotavo čia Fourth Nation
al Bank of Macon, kurio resur
sai siekė $ll,OOO,O00,

KAUNAS. — šių metų lie
pos mėn. pradžioj firmos bu
vo gautas aukso daiktų siunti
nys iš užsienio. Siuntinys bu
vo užantspaudotas ir buvo visai 
tvarkoj. Firmos tarnautoja nu
nešė siuntinį į probavimo ra
mus, kur jie buvo atidaryti. 
Pasirodė, kad kažin kokiu pa
slaptingu bildu iš siuntinio din
go 8 auksinių‘laikrodėlų lukš
tai 1340 litų vertės. Per kele
tą dienų iš firmos siuntinio to
kiu pat badu dingo 9 sidabri
niai portsigarai ape lioo litų 
vertes. Darbelis buvo kuo šva- 
riausia atliktas ir buvo labai 
sunku susekti nusikaltimą. Ka
dangi siuntiniai buvo gauti per 
artelį ‘'Laidas“, kurio darbi
ninkai atlieka perrišimo ir 
muitinimo darbą, lai artelis, 
atsakomingas už siuntinius, 
jau buvo išmokėjęs firmoms 
apie 1500 litų už padarytus 
nuostolius. •

Kriminalinė policija uoliai ir 
labai kantriai vedė sekimo dar
bą. Buvo įtartas vienas pašto 
laiškininkas Julius Majauskas, 
kurio elgesys jau seniai kiek 
įtartinas. Tomis naktimis, kai 
brangenybės dingo iš siuntinių, 
jis^kaip tik dežuravo |Mišto 
eksjiedicijoj. Pavyko nustatyti, 

rkad Majauskas, pataikęs mo
mentą, kai dežuruojantis valdi
ninkas miegojo, išėmė iš siun
tinių minėtas biangenybes. Sa
vo darbą atliko įgudusia ran
ka, taip, kad antspaudos liko 
nepaliestos. Atgabentas į kri
minalinę policiją, Majauskas, 
pamatęs, kad viskas jau yra iš
aiškinta, prisipažino, kad jis 
yra išvogęs iš siuntinių auksą 
ir sidabrą. Tokiu budu nuėmė 
dėmę nuo artelio “Laidas.” 
Kvota perduota Kauno apygar
dos teismo valstybės gynėjui.

Falkovskio fabrikas dėl 
streiko nedirba

KAUNAS. — Falkovskio fab
riko darbininkai laikos savo 
pirmykščio nusistatymo — neit 
į darbą be senųjų , sąlygų — 
apmokamų atostogų ir švenčių 
dienų.

Kaledvi Dovanos
t Telegramų 

♦

Kai jus mąstysit apie pasiuntimą dovanų savo 
giminėms Lietuvoje — siųskit pinigais ir dėl 
greitumo siųskit telegrafu per “Naujienas”.
50 centų užmokėdami už telegramą, jus pagrei- 
tinsit pinigų išmokėjimą ant keliolikos dienų ir 
padarysit didesnį siurprizą savo žmonėms ar 
šeimynoms.
Telegrafuokit pinigus Lietuvon per “Naujie
nas”! Kas vakarą iki 8 ir nedėliomis nuo 10 ry
to iki 2 po piet.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, UI.
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PALESTINA IR 
ŽYDAI

Palestina per ilgus savo am
žiaus metus buvo po Turkijos 
valdžia, bet nuo gruodžio 10 d., 
1917 metų perėjo į Anglijos 
rankas.

Palestina, kaipo Judėjos vieš
patystė, randasi Syrijoj, Azi
joj, kirkianti šiaurvakarinę da
lį Arabijos tyrumos, užimanti 
1&724 kv. mylias su 870,600 
gyventojų ir soątine Jeruzoli- 
mu su 85,000 gyventojų. J«ru- 
zolimas yra žinomas kad ne iš 
vieno žvilgsnio, tai iš kito Vi
sam pasauliui; taipgi, siekia 
pietrytinę dalį Vidurženūnių 
jūrių (Mediterranean Sea) — 
(Mare Internum) ir pietinis 
Palestinos kahipas siekia Aka- 
ba užlają, kuri įeina į Raudo
nąsias j u irs. Į pietryčius nuo 
Jeruzolimo, randasi Negyvo
sios jūrės (Dead Sea) — (Salt 
Lake) apie 330 k v. mylių ir 1,- 
312 pėdų žemiau Viduržeminių 
jūrių. Upė Jordano apie 200 
mylių ilgio įbėga i Negyvąsias 
jūres. Į pietvakarius Betlejus; 
prie Suez’o susmaugos kalnas 
Sinojaus; visai į rytus nuo Je
ruzolimo, kalnas Kalvarijos; į 
šiaurius nuo Jeruzolimo Naza
retas.

Palestinos gyventojų skai
čius dalinasi sekamai: žydų — 
158,000; rnosulmanų— 528,229; 
beduinų (arabų) — 100,000; 
krikščionių 75,936; druzų— 
8,118. Gyventojų užsiėmimas 
skirstomas sekamai; agrikul
tūra — 7,000; statyba—7,000; 
industrija — 6,000; rankdar
bių — 2,500; transporto — 2,- 
500; įvairiais užsiėmimais — 
1,000 ir neprityrusių darbinin
kų — 4,000. Viso 30,000.

Palestinoj randasi visos vie
tos, kuriose Kristus gyveno ir 
mirė. Taipgi, tas šventos žy
dų žemės vietas maldose, pote
riuose bei giesmėse randame. 
Iš tikybinio atžvilgio visi krik
ščionys, į Kristų tikinti, pade
da žydams jų žemę garbint ir 
aukštini. Bet Palestina vien 
tik žydams priklauso, kaip lie
tuviams Lietuva.

Palestinoj, tarp kitų įvairių 
įstaigų, turi įsisteigę ligoninę su 
daugiau, kaip tuzinu skirtingų 
skyrių — Shaare Žadėk, kuri 
ta|x> įsteigta pirm 25 metų ir 
kuri veik išimtinai aukomis bei 
antsidėjimo mokesčiais užsilai
ko. Prie minėtos ligoninės yra 
ir sinagogas (škala) vardu

(Pacific and Adu/ tie Photo)

Vintila Bratiano, Rumunijos 
buvusis diktatorius, kuris buvo 
priverstas rezignuoti ir užleisti 
valdžią kaimiečių vadui Juliu 
Maniu.

Yahrzeit, kurioje pasiturinti 
žydeliai gyvi būdami užsiper- 
ka žvakes (kaip katalikai mi
šias), kad po jo — žydelio mir
ties užpirktos žvakės žibėtų— 
degtų, ką jie vadina Kaddish 
ir Kel-Mole-Rachamim. Žvakės 
užperkamos sekamai: už $25 
po $5 į metus, degins per 5 
metus; už $50 po $10 į metus, 
degins žvakę per 10 metų; už 
$125 į metus, degins per 25 
metus ir už $250 degins žvakę 
visada.

Visuotina žydų kiekybė. Eu
ropoje: Lenkijoj — 4,500,000; 
Europos Sovietų Rusijoj — 3,- 
000,000; Vokietijoj — 640,000; 
Vengrijoj — 485,000; Czecho- 
slovakijoj 375,000; Anglijoj 
— 330,000; Austrijoj — 275,- 
000; Lietuvoj 200,000: 
TTancuzijoj 150,000; Holan- 
dijoj — 124,000; Europos Tur
kijoj — 105,000; Letonijoj — 
100,000; Jugoslavijoj — 80,000; 
Rumunijoj — 75,000; Belgijoj 
—60,000; Bulgarijoj — 54,000; 
Šveicarijoj — 23,000; Skandi
navų valstybėse — 12,000; 
Estonijoj — 8,000 ir kitose 
Europos valstybėse — 12,000. 
Viso Europoje — 10,766,000.

Amerikoje: Suvienytose A- 
merikos Valstijose—3,800,000; 
Argentinoj — 145,000; Kana
doj — 130,000; Meksikoj ir

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų Ir naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg< 
zaininavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryA Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusą 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iiegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson BĮ v., netoli State St.

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorią 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro.
Nedilioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų, z

RUS1SK0S IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų mot to: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims šaradoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lažai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Pilone Canal 2544—2545

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgagc Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

Rusiškos ir Turkiškos Vanos^L
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

8514-16 KooMvelt Rd. 
arti St. Louii Avė. 

CHICAGO, ILL.

Centralinėj Amerikoj - 10,000 
ir Brazilijoj , 8,000. Viso A- 
merikoję 4,098,000.

Azijoj: Palestinoj (Eretz Iz- 
rael) — 158,000; Mesapotami- 
joj 120,000; Sovietų Azijoj
— 115,000; Persijoj — 65,000; 
Turkų Azijoj — 60,000; Syri- 
joį — 25,000; Arabijoj 25,- 
000; Britų Indijoj — 22,000; 
Afganistane ir Beluchiste — 
20,000; Barbinę 15,000; Kt- 
nų Ilongkonge — 2,500; Japo
nijoj — 1,000; Jūrių pertakose
— Singapore — 500; Philipi-
nų sulose ---- 300; Ilolaudų In
dijoj — 200. Viso Azijoj — 

629,500.
Afrikoj: Morokoj — 200,000; 

Algerijoj — 83,000; Tunise— 
67,000; Egypte — 65,000; Pie
tinėj Afrikoj — 62,000; Abysi- 
nijoj 
000; 
bėse
524,000.

Australijoj — 18,000; Nau
joje Zelandijoj — • 2,500. Viso

— 25,900; Tripoly — 20,- 
ir kitose Afrikos valsty-
— 2,000. Viso Afrikoj—

■ 

■

Australijoj — 20,500. Galuti
noje sutraukoje rezultatas se
kamas :

Europoj .......  10,766,000
Amerikoj ..............  4,093,000
Azijoj ............... 629,500
Afrikoj ................... 524,000
Australijoj .............. 20,500
Iš viso, visame pasauly žy

dų yra 16,033,000. Statistikos 
skaitlinės paimta iš 5688 metų 
žydų ka lendi

žydų metų skaitline senesnė 
už pasaulinę skaitlinę net. 3760 
metų, nes rugsėjo mėn. 15—16 
d.. 1928 metais, žydų Icalendo- 
Viaus .5088 metai pasibaigė ir 
5689 metai prasidėjo.

Daug apie pačius žydus nėra 
reikalo rašyt. Verta keliais žo
džiais pažymėt bent šiuos daly
kus: Žydai per visą savo-amžį 
buvo išjuokiami kitų kaimynų; 
jie pergyveno daugelį sunkių 
gyvenimo metų, ir nors yra va
dinami sukčiais, bet ne visi nei 
sukčiais yra: kuo bidnesnis, tuo 
suktesnis.

uiagf
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/m A it e Lucky 
vietoj saldumyno.

. • i

I Pacific and Atlantic Photo)

Etta Miller iš Lansinjy, Mieli., 
kuri keturis kartus sulaužė pro- 

liibicijos įstatymus ir dėl to gal 
turės eiti j kalėjimą visam gy
venimui.

Neimant atydou Šluos jų f- 
gimtus papratimus, atmetant 
jų suktumus, arba viąai nelie
piant jų blogųjų pusių, o tik 
tėmyjant į gerųjų *pusę, pama
tysime, kad žydų tauta daug

yra prisidėjusi prie pirmynei- 
gos, žmonijos tobulinimo ir tam 

■panašiai. Tik pažvelgkime: žy
dai yra davę mums Kristų, Ri- 
card’ą, Marx’ą, Cremieux’ą, Bo- 
erne, LaSalle, DeBloch’ą, Las- 
ker’į, Bernstein’ą, Trocky, Gom- 

ipers’ą ir daugelį kitų kiltos 
dvasios vyrų.

Salamon Levinson, kuris ko-Į 
vojo už visišką karų panaikini
mą, bet kad jo vardas aiškiai 

i įrodė jo kilimą iš giminės Levi, 
tad tapo šlikščiausiai savo kai
mynų išjuoktas. Julius Rosen- 
wald’as milionps dolerių yra iš- 
leiclęs j uod voirfžių ei viliztivi- 
mui, vienok likosi kaipo netei- 

singo spaudimo ir išjuokimo 
auka nuo savo kaimynų.

Nors žydai yra veik visų ne
apkenčiami, bet nežiūrint į tai, 

įmes matome, kad didžiausi biz- 
1 niai yra žydų rankose. Nelabai 
nei politikoj atsilieka. Rasime 
ir Amerikoje politikierių, tei
sėjų ir kitokių užimančias svar
bias vietas.. Statis.

"‘Armijos vyras turi 
pasilaikyt drūtas 
ir miklus i

—imkite Lucky vietoj 
saldumyno”

* Leitenantas Generolas 
Robert Lee Bullard

‘Generolas de Braack, vienas iš Napoleono 
kavalerijos didžiausių vadų, sakydavo: 
‘Patys rūkykite ir išmokinkite savo kareivius 
rūkyti. Tatai suteiks susiraminimo jums ir 
jiems sunkiausiose valandose9. Šimtas metų 
po de Braack9o, milionas Amerikonų, kovo
dami karo fronte Franci jo j ir rūkydami 
Lucky Strike, atrado, jog tai tiesa. Supran
tama, aš sakau imt Lucky vietoj saldumyno. 
Armijos žmogus, be to, turi išsilaikyttmiklus 
ir perdaug nesvert.”

TAI yra šiandienine išmintinga prie
monė—imk Lucky vietoj riebinan- 
čio saldumyno. Tūkstančiai tatai daro 

—vyrai tuo būdu palaiko savo sveikatą 1 
ir drūtumą, o moterys išlaiko savo fig
ūras dailiai laibas.

Leitenantas Generolas.
Robert Lee Bullard, 

kuris komandavo 2-rą / 
Armiją, A.E.F., Karo'

Paliaubų Dienoj, (
Lapkričio 11,1918 m«\

Lucky Strike, puikiausi tabakai, mitriai 
suderinti ir sumaišyti, paskui apkepinti, 
kad išdirbt tokį kvapsnį, kuris smagiai 
pavaduoja tą pageidavimą riebinančių 
saldumynų.

Apkepinimas paliuosuoja Lucky Strike 
nuo nešvarumų; 20.679 daktarai tatai 
pripažįsta, sakydami, kad Luckies 
mažiau teerzina rūkytoją, negu ddti 
cigaretei. Atletai, kurie turi pasilaikyt 
geroj vikrioj sveikatoj, liudija, jog 
Luckies nekenkia jų kvėpavimui neigi . 
ateinam sveikatos stoviui. Štai kodėl 
Luckies visuomet buvo mylimieji ciga- 
retai tų žmonių, kurie nori pasilaikyt 
augščiausiame kūno sveikatos ir mik
lumo laipsnyje ir supranta pavojus iš 
perdidelio svorio. Štai kodėl žmonės 
sako: “Tai yra geras daiktas rūkyti 
Luckies.”

Tam tikra, aprubežiuota cukraiu pro
porcija maiste yra patartina, bet žino- 
vai grięžčiautiaipabrėžia, jogperdidelis 
daugis riebinančių saldumynų yra kenk
sminga ir kad Amerikos žmones per
daug valgo tokių saldumynų. Todėl, 
vardan apsirubežiavimo, mes sakome: 
—“IMKITE LUCKY VIETOJ SAL
DUMYNO”.;

toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

1

UNIJOS 
GAMINIS

GERUMAS padalė kad Bluc Rib- 
hon duugiaiiHia Amerikoje iipar- 
duodama ir trerunian toliau ta 
daro. Amerikon mi Ilonai perka 
Bluc Ribbon. dėlto, kad juo gali 
pa.itikėtl. Čia dedamu didžiuliui 
rabutnai prie treriaunion medžią- 
gos — o vi.kaa nuolatos 'po la
boratorijų kontrole. Tai Bluc 
Ribbon! (pekuota 3 narai į ketu* 
— ir naianluotu. Pirkite Bluo 
Ribbon šiandie.

Blue Ribbon 
MaltEstract 

Paprastus arba apyhiais 
paskanintas 

Pastatomas per 
PREMIER MALT SALES 

COMPANY,
720 No. Michigan Avenuc, 

Chicago, III.
Phone: Whitchall 7807

Gaukite šię

Audeklo LĖLE

Siųskit 10c su kuponu!

Dykai Virimo Knyga!
Sulakite kuponų dėl Virimo K<i><oh Dy
kai. kur telpa virA 300 patarimų Bitu
mų valflų ir baldutuių.

IPrcinb-i' Malt SuIch ('o. Ih-pt. I33B 1
7l!0 No. MIcliUuu Avt.» Chicago. Ui. |

IPridinln 10'* kaipo prlu.t užnmkėjtrna I 
ui kur( prhiųslt'.lo man dykai Lena ■

| Audeklo Wlv- galavai illcirptą kilu- ’
* bimtti. 15 colių aukbėlo) I
I U-kito X ūa <l-.l KNYGOS 1 1 I 

I Vardus .......  ...... I

| AutraėaB ....................  I

L ■■■ •• " ••



Antradienis, lapkr. 27, 1928

JURU KELIAVIMO 
IŠSIVYSTYMAS

Acidity

Stebėtinas atsitikimas. Antrą 
valandą ryte, spalių mėn. 12 d., 
1492 m., jūreivis vardu Rodrige 
Triano nuo laivo “Pinta”, vienas' Bos. 
iš trijų Kolumbo ekspedicijos i 
laivų, sušuko “Tierra”, kas reiš
kia “žemė”, ir nakties tamsu
moj kiti to laivo jūreiviai pa
matė už penkių mylių, naują 
kraštą ir tamsius medžius ky
lant lyg iš vandens. Tai tiek 
žinoma apie Amerkos atradi
mo, c

.............. I....... " ................ 1 
niški laivai, kurie perplaukia, 
Atlantiką į penkias arba šešias 
dienas visai nepanašus j seno
viškus laivus. Bet tik 1896 m. 
italas Guglielmo Mareoni davė 
pasauliui bevielinj telegrafą ir 
tas apsaugojo jurų keliavimą, 
nes laivai galėjo šauktis pagel- 

Labai daug pavojingų 
atsitikimų nukreipta SOS (Iš- 
gelbėkite musų laivą) atsišau
kimu į kitus laivus.

Keliaviano greitumas

NAUJIENOS, Chicago, III. 
----- ----- 

greičiausiu laivu.
Bet su laivų statymo progre

su ir įvedimu milžiniškų inžinų 
didesni laivai buvo statomi ir 
kelionė žymiai sutrumpėjo. 1891 
metais “Majestic” laivas per
plaukė Atlantiką į penkias die
nas ir 18 valandų. 1908 m. “Lu- 
sitania” atvyko į keturias die
nas ir 15 valandų, bet tą rekor
dą pagerino “Mauretania” 1910 

( metais atvykstant 5 valandoms 
anksčiaus.

Paprasčiausia priežastis virškinimo 
paįrimų būna perviršis rūgščių. So
da negali pakeisti padėties, be to ji 
degina vidurius. Reikalinga imti ka 
nors tokio, kas neutralizuotų tas 
rūgštis. štai kodėl gydytojai pata
ria publikai vartoti Phillips Milk of 
Magnesia.

Vienas šaukštas šių malonių vais
tu gali neutralizuoti daug didesnį 
kiekį rūgščių. Jie veikia tuojaus; 
pagelba yra greita ir labai aiški. 
Visi gasai pašalinami visas rūgštu
mas greitai išnyksta; visa sistema 
lieka pasaldinta. Pabandykite šiuos 
tobulus prieš—rūgštinius vaistus ir 
atsiminkit, kad jie tiek pat geri yra 
ir dėl vaikų, o ir malonus yra imti.

Kiekviena aptinka turi tikrą, recep
tinį produktą.

PHILLIPS 
r Miik.
of Magnesia *

beveik nuo to laiko imigra- 
j naują pasaulį prasidėjo.

“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

cija
Tūkstančiai avantiūristų, nepai
sydami pavojų, vyko i naują 
kontinentą. Jokiu budu nega
lima spręsti kiek iš viso at
vyko j Suv. Valstijas per pir
muosius 300 metų po Amerikos 
atradimo. Pirmas gyventojų 
suskaitymas, padarytas 1790 
m., pažymėjo mažiaus kaip ke
turis milionus gyventojų. Bet 
1920 m 
beveik 110,000,000 
Nuo 1820 iki 1927 m 
37,000,000 imigrantų buvo įleis
ta j Suv. Valstijas, ir daugu
mas tų atvyko per juras. Kiti 
milionai perkeliavo juras i 
Central? ir Pietų Ameriką ir 
Kanadą.

Kolumbas plaukė iš Palos. Is
panijoj, į 
61 diena. 
Salose dėl 
so keliavo 
35 dienas, 
92 mylias,
kelionė tokiems 

e .

vams, kokius Kolumbus varto- oi the

*1111 AllUllt.1l l'Uolut

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumų prirodė milionai žmo
nių ir kurį gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo
šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo, 
Neuralgijos.

Galvos skausmo,
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa 
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tęs iš 24 ir plyskelių.

Jei turite aitrumą ar 
užkietėjimą imkite 

“Cascarets”
Iki ryto jau nebus galvos 
skaudėjimo, didelio šalčio, 
surūgusio skilvio, ar užsi

kimšusių vidurių

Gaukit 10 centų dėžutę dabar.
Jus turite aitrumą! Jūsų gal

va plaka, prastas skonis gerklėj, 
akys degina, jūsų oda yra gel
tona, su raudonais ruožais po a- 
kimis; jūsų lupos yra suskilu
sios. Nestebėtina, kad jus jau
čiatės piktas, nedoras, neramus.
Jūsų sistema yra pilna tinkamai 

4

Gulf of Mexico p?r 
Jis sustojo Canary 
mažų pataisų; iš vi- 
3,220 juros mylių j 
arba kasdien

Buvo gana greita 
mažiems lai-

Perplaukimas iš New Yorko 
į Havre j mažiaus . nei šešias

Henry Charles Ramos, išra- dienas iš New Yorko į Ply- 
dėjas “gin fizz” iš New Orleans,, mouthą j keturias dienas ir 21 
kur jis laikė saliuną per 40 me-> valftndą, ir iš New Yorko į 
tų. šiomis dienomis Ramos pa- Cherburgą į šešias dienas nėra 

aP*° simirė.

jo. Paprasta tarpatlantiška 
plaukiančių laivų kelionė tuom 
pačiu keliu laike paskutinių 400 
metų nebuvo mažiaus 25 dienų.

Kai kurie iš Amerikos pasta
tytų •laivų, ypatingai “greit 
plaukiantieji laivai”, keliavo net

Suv. Valstijose buv©! 15 mylių į valandą. “Greit plau- 
gyVentojų. i kiantis” laivas “Dreadnought” 

beveik 1 perplaukė Atlantiką, nuo New 
Yorko j Cape Clear, Airijoj,! 
1859 m., j mažiaus kaip 12 die-

Tie maži laiveliai, kurie at- 
; gabeno pirmuosius gyventojus 

j naują pasaulį lošė labai svar- 
! bią rolę Amerikos pastatymo 
Į istorijoj. Nors žmogus nuo pat 
pasaulio pradžios yra apsipaži- 

(nęs-su “plaukiančiais laiveliais”, 
bet ne daug bandė keliauti toli 

' nuo žemės. Amerikos atradimas 
; sujudino laivų statymą. Ameri- 
, kos gyventojai, turėdami kuo- 
t geriausius ir kuopuikiausius 
medžius, pradėjo statyti laivus, 
žingeidi! žinoti, kad jų pirmas 

. laivas buvo vartotas vežti atgal 
! Europon mažą grupę gyventojų, 
i nes jų pirma žiema naujame 
pasaulyje nebuvo pasekminga, 
ir jie norėjo gryžtiatgal į tė
viškę.

Apie vidurį aštuoniolikto 
šimtmečio apstiebuoti laiveliai 
pasirodė ir truputį vėliaus “pa
kietlaivai”. Vėliaus “greit

iieišsivaliusios tulžies, ir kas 
jums reikalinga, tai išvalymas iš 
vidaus. Nebūk aitrus nepaken
čiamas žmogus ir sau ir kitiems, 
kurie tave myli ir negi nevartok 
aštrių liuosuojančių gyduolių, 
kurios erzina ir pažeidžia. At
simink, kad didžiumą vidurių, 
kepenų ar skilvio pakrikimų 
švelniai iki ryto išgydo Casca
rets — jos veikia kai jus mie
gate. 10 centų dėžutė iš jūsų 
aptiekininko palaikys jūsų ke
penis ir vidurius tyrus; skilvį 
saldų ir jūsų galvą skaisčią per 
mėnesius. Vaikai mėgsta imti 
Cascarets, kadangi jos yra ska
nios ir niekad negnaibo ir ne- 
sirgdina.

Sea” iš New Yorko į 
San Francisco. ‘Bet paprastai 
ėmė nuo 23 jki 30 dienų per
plaukti j Liverpool iš New Yor
ko. Greiti laivai veždami arba
tą, kavą ir kitus Kinijos pro
duktus turėdavo lenktynes tarp 
savęs, nes pirmas laivas, pasie
kęs Ameriką, galėjo daug grei
čiaus ir gerinus parduoti savo 
produktus.

Laivas "The Greač VVester- 
ner”, plaukdamas iš Bristol

ypatingi rekordai šiomis dieno
mis. Didžiuliai laivai, pavyz
džiui, “Leviathan” dabar plau
kia net 28 juros mylias į va
landą ir gali užlaikyti nuolati
nį greitumą iš 27 mylių.

“Santa Maria” Kolumbo eks
pedicijos burinis laivas buyo il
gio 63 pėdų, pločio 20 pėdų ir 
150 tonų perkėlimo. “The May- 
flovver”, kuris 1620 m. atvežė 
kolonistus j Naują Angliją, bu
vo tik 180 tonų laivas, ir “The 
Concord”, ant kurio pirmieji vo
kiečių imigrantai atvyko 1683 
metais, turėjo 200 tonų. Net ir

T ■«' ......... ....
tik kelis šimtus keleivių.

Pirmieji laivai buvo padaryti 
iš medžio, vėliau geležis varto
jama, ir šiandien plienas, šian
dien sunku spręsti, katras yra 
pasaulio didžiausias laivas. Suv. 
Valstijų laivas “Leviathan” (bu
vęs Vokietijos “Vaterland”) ir 
Britų laivas “Majestic” (buvęs 
Vokietijos Bismarck) abudu sa- 
vina tą garbę. Abudu neša 58,- 
000 tonų. Iš kitų didžiulių laivų ...... 
“Berengaria” turi 52,000 tonų, Į liečiu ir ateivių išvyko Europon 
“Aųuitania” suvirs 45,000 ir Į ir vėl atgal gryžo, ir tos kelio- 
lle de France suvirs 43,00 tonų.' 
Jie veža apie 5,000 keleivių, 
apart jūreivių iš 1,000 ar dau
ginus. Belfaste šiandien stato 
kitą jurų milžiną, kurio vardas 
bus “Oceanic” iš suvirs 1,000 
pėdų ilgio, pločio 100 pėdų, 60,- 
000 tonų.

Besistengdami užlaikyti savo 
greitumo rekordą, kurį 1897 m. 

‘laimėjo su savo “Kaiser Wil- 
hęlm der Grosse” ir vėliaus su 
“Deutschland”, vokiečiai šian
dien užbaigė du milžinu — “Eu-I 
ropa” ir “Bremen”. Tie laivai 
bus 938 pėdų ilgio ir keliaus net 
26i/j> juros mylias į valandą.

Šiandien, kuomet natūrai izuo- 
tas Amerikos pilietis art>a apsi
gyvenęs ateivis vyksta užsie-į 
nin, jis jau visai kitaip keliauja,

..»«*»• . .. - .. .

visai nežinomą pasaulį, ten ti
kėdamas rasti apsigyvenimo 
vietą. Ir ant laivo aplinkybės 
nebuvo geriausios. Todėl jis ta 
kelione negalėjo džiaugtis, bet 
kuomet šiandien tas pats imi
grantas nutaria keliauti per At
lantiką, j rytus, tai keliavimo 
aplinkybės visai kitokios. Jis 
dabar gali labai linksmai per
keliauti. Pereitais metais su-, 
virš 100,000 naturalizuotų pi-

nes prasidėjo prie jų apšvietimo.
šiandien laivai turi visokius 

patogumus, muzikos sales, kny
gynus ir visokius kambarius. 
Senoviška “tarpdienio” (Stee- 
rage) vieta nyksta, nes šiandien 
trečios klasės aprūpinimui ini- 
ma tik du, tris arba 
Keleivius.

tik ketinus

kompanijų 
vadinamus 

’ aprūpini-

Ir daug laivų 
šiandien siūlo taip 
“third tourist cabin 
mus, užtikrinant puikią kelionę
už mažesnę kainą. Dabar tos 
“tourist third cabin” ratos į Da
niją, Švediją, Norvegiją, Vokie
tiją, Lenkiją, Latviją ir j ke
lias kitas Šalis mainosi nuo 
$197.50 iki $230. už kelionę j 

ir atgal. (FL1S).

nu. Greičiausią plaukiančio lai- 1838 m., atvyko į New Yorką į greiti pakietlaivai nebuvo dau-negu keliavo, kuomet jis pirmą' Je- norį išmokti 
vo vienos dienos rekordą — penkiolika dienų ir per kiek ginus kaip iš 900 arba 1,000 to- syki atvyko Amerikon. Tąsyk' gerai rašyti  
437 mylias padarė “Sovereign laiko buvo skaitomas pasaulio nu. Didžiausias iš šių laivų vežė jis buvo aventiuristas, vyko į nusipirk typewi’iterį

plaukiantieji laiveliai (clippers),' 
šitie laivai buvo pastatyti tik ( 
dėl greitumo. 1819 m. laivas' 
“Savannah” dasiekė Liverpool į 
26 dienas iš Savannah, Georgia., 
Tai buvo pirmas garinis laivas 1 
perplaukti per Atlantiką, ir nuo 
to laiko gariniai laivai užėmė 
plaukiančių laivelių vietą.

1830 m. 1,510 laivų atvyko į, 
New. Yorką iš svetimų šalių, 
tarpe kurių buvo 400 laivų, dvi
stiebių laivų 700, škunerių ir 
visokių laivų ir laivelių. Tuose 
laivuose atvyko 17,000 keleivių.1 

Tais laikais nebuvo jokių te
legrafo linijų ir. kabelių ir lai
vo atvykimas į uostą buvo pra
nešamas tik už kelių mėnesių 
po atvykimo. Nebuvo jokių ži
bintuvų parodyti jūreiviams ke
lią. Tą viską patys turėjo su
rasti. Ir todėl daug laivų žuvo.

Kelionė per juras buvo pilna 
visokių pavojų iRi devyniolikto 
šimtmečio. Dabartiniai moder-

TUBBY

Prieš ir Dėkos Šventė j-Kviečiam pas Mus!
P. Vidra

BUČERNĖ IR GROSERNĖ

1918 Canalport Avė
Tel. Rooseveit 4879

Juozas Paserpskis
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

’ 1967 Canalport Avė.
Tel. Roosevelt 4395 

--- ----- r 7 ' ' ..t.,-.;. -7 • ■ -

Chicago Restaurant
SKANIAUSI VALGIAI 

BRIDGEPORTE

3457 So. Halsted St.

f
Po gerų turkių 
pietų, ateikit išsi
gerti gardžių gė
rimų.

P.
Dubickas
1606 South 
Halsted St.
Tel. Canal 5512

Neapsunkinkit savo gaspadįnių Pa- 
dSkavonės Dienoj kas ‘ link gamini
mo valgių. Malonėkit arnilankyti 
pas mus, nes mes turėsime prikepę 
skaniu kalakutų. Ir patarnausime 
jums kuogeriausiai.

Universal Restaurant
A. Norkus, Savininkas

750 W. 31st St.
Tel. Victory 5871

-------— r--n-r:

National Restaurant
T. KUDZMAN, Sav.

1841 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 2725

T

Jonas Saibutis
PARŠIUKŲ IR TURKIŲ 

STORAS
1840 So. Halsted St.

Tel. Canal 5Š21

W. B. JUCIAUS 
PUIKIAUSIS RESTAURAN- 

TAS BRIDGEPORTE 

3241 So. Halsted St.

Kepti Kalakutai, namie gamin
tos dešros ir kiti gardžiausi 

valgiai

Padėkavonės dienai 
Patarnavimas mandagus. 

Eagle Restaurant 
1745 So. Halsted St.

Tel. Cana^ 1547

Juozas Žakas
BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

4530 So. Wood St.
Tel. Lafayette 0329

Geo. Jokubonis
LIETUVIŲ UŽEIGA. 

Geri cigarai ir cigaretei 
1747 So. Halsted St.

Tel. Roosevelt 7552 »■_■■■ '■ -...... — .■■■— . ■■■■ ! . M. . ■ — — ■ - . .r . ..

N. Klimas
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

4516 S. California Avė.
, Tel. Lafayette 0950

Alex Yuknis
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

3225 Auburn Avė.
Tel. Yards 6466

YARDS MARKET
3305 So. Halsted St.

t
r*. rM... r—

P. Dombrauskas
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

858 W. 33 St.
Tel. Yards 9487_________

LEPPO
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ

UŽEIGA •
3204 So. Halsted St.

________ Tel. Victory 0241________

Frank Stoškus
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

5159 So. Morgan St.
Tel. Boulevard 1401

g ..■■■II— •— -- ■ ! * ' ' II ■■■■■■■ ■ !■ ■ >■ ■ . •

Three is a Crowd.
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NAUJA FAZĖ LIETUVOS LENKIJOS DERYBOSE

Pasibaigus lietuvių lenkų konferencijai Karaliau
čiuje, lenkai pareiškė, kad ji nedavusi jokių vaisių, tuo 
gi tarpu Voldemaras skelbia, kad konferencija nebuvo 
“visiškai fiasco”. Kauno oficiozas įvertina ją taip: “Ka
raliaučiuje pradėtos ir baigtos derybos lietuvių-lenkų 
santykiuose sudaro tik vieną fazę, vieną etapą.”

Kuo gi skiriasi naujasis etapas nuo pirmesniųjų?
Jisai skiriasi pirmiausia tuo, kad tolimesnėse dery

bose nebebus keliama “politinio Mausimo”, t. y. klausi
mo apie Vilnių, bet bus deramasi tik ekonominiais — 
prekybos, vietos susisiekimo, tranzito, Nemunu miškų 
plukdymo ir t. t. — klausimais. Kad Vilniaus klausimas 
butų išimtas iš tolimesnių derybų tarpe Lietuvos ir Len
kijos, reikalavo Karaliaučiuje ne kas kitas, tik patys 
Lietuvos delegatai. “L. Žinios” apie tai sako:

“Karaliaučiuje ne Lenkų, o Lietuvos delegatai 
buvo susirūpinę, kad derybos nenutrūktų ir kad į 
ginčą vėl neįsikištų Tautų Sąjunga. Todėl jiems

• volens nolens (novoms nenoroms) reikėjo nusileisti 
ir ne tiktai nekelti Vilniaus krašto problemos, bet 
reikalauti, kad ir lenkai nekeltų Vilniaus politinio 
klausimo.”
Suprantama, kad tai labai didelis skirtumas, paly

ginant su tuo, kokios pozicijos laikėsi Lietuva pirmiaus 
santykiuose su lenkais. Pirmiaus, kai tik lenkai pasiū
lydavo Lietuvai tartis dėl normalių santykių užmezgi
mo, tai Lietuvos valdžia tuojaus jiems atšaudavo: “Pir
ma išspręskime Vilniaus klausimą, o paskui kalbėsime 
apie kitus reikalus; neišrišus Vilniaus klausimo, jokių 
santykių tarp Lietuvos ir Lenkijos negali būti!” Gi da
bar jau pati Lietuvos valdžia pareikalavo, kad lenkai, 
vesdami derybas su Lietuvos atstovais, politinio Vil
niaus klausimo visai nekeltų.

Kitas naujosios fazės (ar naujojo etapo) požymis 
yra tas, kad Karaliaučiuje Voldemaras su Zaleskių su
tiko, “kad dėl ekonominių-prekybinių abiejų kraštų san
tykių sulig reikalu tiesiog derėtųsi Lietuvos ir Lenkijos 
prekybos ministerijos Kaune arba Varšuvoje.” Dabar, 
vadinasi, jau derėsis ne Lietuvos ir Lenkijos diploma
tai, bet atatinkamų “bizniškų” ministerijų valdininkai. 
Jeigu, sakysime, kils iš vienos arba kitos pusės sumany
mas, kad kokiu nors prekybos klausimu reikią tarpe 
Lietuvos ir Lenkijos susidarimo, tai arba atvyks į Kau
ną lenkų prekybos ministeris su keliais palydovais, arba 
nukeliaus į Varšavą keletas žmonių iš Lietuvos preky
bos ministerijos: sueis, ramiai padiskusuosdr išris klau
simą. ■

Žinoma, kad prie šitokios derybų tvarkos nebebus 
nė “pavojaus”, kad kiltų Vilniaus krašto klausimas ir 
vėl sugadintų “atmosferą” tarpe Kauno ir Varšavos.

Naujoji fazė tuo budu reiškia, kad derybos tarpe 
Lietuvos ir Lenkijos tapo įstatytos į “bizniškas” vėžes, 
kurios veda į susitaikymą. Baimė Tautų Sąjungos įsiki
šimo privertė Voldemarą padaryti tokių nusileidimų 
lenkams, kokių Lietuva iki šiol dar nebuvo dariusi.

tę. Senis Pricevičius gyrėsi kai kuriems, kad tie po
nai pas jį laikė seimelį, kad nuskyrus gerą S.L.A, 
iždininką.” -
Be adv. Gugio, kuris atlankė savo žmonos tėviškę 

(apie ką buvo seniai minėta “N-se”), jokie SLA. virši
ninkai. j Waterbury nevažinėjo. Ir ko jiems tenai butų 
buvę keliauti, kad jie visi turėjo suvažiuoti j New Yor- 
ką ir galėjo New Yorke laikyti “seimelių”, kiek tik jie 
norėjo?

Kitas to r-r-revoliucinių pletkininkų organo bendra
darbis, p. L. Pruseika, šitaip išlieja savo tulžį ant SLA. 
darbuotojų, dalyvavusių Pildomosios Tarybos suvažia
vime :

“ ‘Tauta’ už tai numetė jiem ėdalo ir lakalo.”
Kam, kam — tik jau ne Pruseikai kalbėti apie “ėda

lą ir lakalą”, nes visas jo “revoliucinis” veikimas toliaus 
šitų “idealų” neina. Kas, ar ne Pruseika ima “ėdalą ir 
lakalą” iš Amalgameitų unijos viršininkų, kuriuos jo 
partija dabsto purvais?

Komunistų liežuvavimai ir plūdimai liudija, kad jie 
norėtų kąsti, bet neturi dantų.

rasis buk “kovojo prieš kapi
talistus“, bet dėl to, kad jisai 
varė naudingą kapitalistams 
darbą.

Čia ne taip svarbu, ar komu
nistai iš tikros širdies norėjo 
patarnauti kapitalistams, ar 
jie taip darė tik per Savo bega
linį kvailumą. Bet faktas pa
silieka faktu, kad kapitalistų 
šnipai-provokatoriai
tik prisiplakti prie organizaci-

galėjo ne

Bruzda Lietuvos Studentai

PIRMA GRASINO, DABAR PLŪSTASI IR
' LIEŽUVAUJA

SLA. Pildomosios Tarybos suvažiavimo metu mū
siškiai bolševikai grąsino visokiais “baubais”, jeigu ji 
drįs skirti Susivienijimo iždininku ką nors kitą, y ne p. 
Gerdauską. Pats bolševikų kandidatas, atvykęs į Pild. 
Tarybos posėdį, arogantiškai pareiškė, kad jisai turė
siąs padaryti “nemalonumą” gerbiamam advokatui Gu- 
giui ir “reikalauti jo pašalinimo iš iždininkų”.

Dabar “raudonieji” bloferiai jau kitaip kalba. Apsi- 
svarstę, kad sū savo “sekančiu kandidatu” jie nieko ne
peš, jie bando palengvinti savo pritvinkusias apmaudu 
sielas paikiausiais prasimanymais ir plūdimais. Brook- 
lyno komunistų lape, pav. įdėta neva “korespondencija” 
iš Waterbury, Conn., kur pasakojama šitokia nesąmonė:

“Aš gavau informacijų, kad pas vietinį poną 
Pricevičių šiomis dienomis buvo suvažiavę SLA. 
viršininkai — advokatai Jurgelionis ir Gugis, Gri
gaitis ir visi iš ‘Tėvynės’ štabo, išskiriant Jurgeliu-

prisipažįsta, kap jie — 
PROVOKATORIŲ TALKININ

KAI

Tik praėjus beveik dešimčiai 
dienų po paskelbimo dokumento 
apie šnipų-provokatorių veiki
mą komunistiniam “Save the 
Union“ komitete, Brooklyno 
“Laisvė” pirmu kartu įsidrąsino 
pramurmėt apie tai keletą žo
džių. Iki šiol ji drūčiai užsi
čiaupus tylėjo apie tą skandalą. 
Bet matyt ,kad komunistų or
ganas dar ir dabar nėra pilnai 
atsikyošėjęs, nes jo pasiteisini
mai juokingiausiu budu kits ki
tam prieštarauja ir dar labiaus 
komunistus įklampina.

‘“Laisvės“ Mizara (lap. 24 d.) 
mėgina iš vienos pusės užginčy
ti paskelbtųjų dokumentų tik
rumą ir sako, kad jie esą “abe
jotinos nuožiūros“ (vadinasi, ne 
iokumentas yra abejotinas, bet 
Mizaros nuožiūra abejotina!); o 
iš antros pusės jisai pripažįsta, 
kad šnipai-provokatoriai galėjo 
būti komunistų bendradarbiai 
mainierių unijos skaldymo dar
be, ir k«d tame nesą nieko nuo
stabaus! v’e ką jisai pareiškia:

“NepJabu, kad šnipai vers
tųsi į tas organizacijas, ku
rios kovoja prieš kapitalistus. 
Tokiom organizacijom šiandie 
ir yra tik besisukančios ap
link komunistus.”
Taigi, anot paties Mizaros, 

visai natūralūs daiktas, kad šni
pai- provokatoriai• įsiskverbė į 
“Save the Union“ komitetą, ka
dangi tas komitetas “sukasi ap
link“ komunistus! Dauginus 
net: iš p. Mizaros žodžių išeina, 
kad nebūtų nieko nuostabaus, 
jeigu šnipų-provokatorių butų 
įsiskverbę ir į kiekvieną komu
nistinę arba komunistų kontro
liuojamą organizaciją!

įdomesnio pareiškimo dar 
mums neteko skaityt. Juk jeigu 
tas tiesa, ką sako “draugas“ 
Mizara,’ tai komunistinės ir ko
munistams tarnaujančios orga
nizacijos turi būt įtariamos, kad 
jose veikia šnipai-provokatoriai. 
Vadinasi, jeigu tokios organiza
cijos lyderiai ką nors sumano, 
tai pas žmones negali būt tik
rumo, ar tas sumanymas* išeina 
iš komunistų, ar iš kokios nors 
detektivų agentūros, aprūpinan
čios komunistus provokatoriais.

Dabar einame prie‘klausimo: 
ko gi tie šnipai-provokatoriai 
skverbiasi į komunistų organi
zacijas? “Draugas“ Mizara ban
do įtikinti savo skaitytojus, kad 
šnipai į jas skverbiąs! tikslu 
pakenkti komunistų “kovai 
prieš kapitalistus”. Kuriuo gi 
budu jie galėtų pakenkti? Aiš
ku, kad pakenkti jie galėtų tik 
išdavinėdami kokias nors komu
nistų “kovos” paslaptis. Bet 
“Save the Union” komiteto at
sitikime šitam tikslui visai ne
galėjo būt vietos. Viena, tas ko
mitetas kovojo visai ne prieš

kapitalistus, bet prieš darbinin
kų uniją. Antra, komunistiniai 
unijos “gelbėtojai“ visai nesi
slėpė su savo planais; priešin
gai, visa, ką jie norėjo padaryti 
“Lewiso mašinai“, jie kuotriu- 
kšmingiausiai reklamavo savo 
spaudoje, atsišaukimuose, lape
liuose ir prakalbose. Taigi išda
vinėti tenai visai nebuvo kas.

Pagaliau, ir iš to dokumento, 
kuris buvo 
spausdintas,
matyt, kad Sherwoodo agentai 
buvo ne “Save the Union“ žmo
nių išdavikai, bet —bendradar
bei. Tik pažiūrėkite, ką agen
tas ‘No. 12’’ raportavo savo 
viršininkui:

laikraščiuose at- 
aiškių-aiškiausia

Kultūros istorijoj bus dėme
sio vertas faktas, kad Lietuva, 
vos atgavusi nepriklausomybę 
ir smarkiai karo audros sunai
kinta, -sugebėjo jsisteigti nuo
savą universitetą. Kada 1922 
m. universitetas buvo atidary
tas, tai jame buvo apie 2,000 
studentų.

Pirmieji universiteto gyvavi
mo metai, savaime supranta
ma, buvo nekoki. Iš nieko su
kurta mokslo įstaiga nebuvo pa
kankamai aprūpinta nei butu, 
nei profesūros jėgomis, nei 
knygomis, nei mokolo priemonė
mis. Ką čia sakyti • “nebuvo 
pakankamai aprūpinta’’, — ge
riau tiesiog sakyti, joj pirmai
siais savo gyvavimo metais uni
versitetas beveik visai nieko ne
turėjo, išskiriant' kelioliką pro
fesorių ir lektorių, grįžusių iš 
Rusijos į Lietuvą.

Per-šešis savo 
metus Kauno 
smarkiai pažengė 
sulyginsime, kas
ir kas yra dabar, tai turėsime 
stebėtis, jog mokslo pažanga 
gana didelė. Apie trejetą šim
tų studentų jau yra baigusių ir 
dirba įvairų valstybinį darbą. 
O dabar universitetas turi virš 
5,000 studentų. Lietuvai —ne
didelei valstybei — tas, žinoma, 
nėra toks jau mažas skačius, 
nors galėtų būti ir daugiau. 
Profesorių taipgi beveik visi sa
vieji. Yra dar keletas svetim
taučių, bet nesuprantama, ko
dėl universitetas juos laiko, nes 
tie profesorei, išskyrus dveje
tą ar trejetą, niekuo ypatingu 
nepasižymi ir pilnai galėtų būti 
savųjų pakeičiami. Jei kvies
tis svetimtautį profesorių, tai

“Aš turėjau nemaža vargo, 
kol suorganizavau juos kovos 
frontan. Bus didelis skaičius, 
lokalų, kurie taipjau prisidės 
ir, atėjus tinkamai valandai, 
ateinies nuo I^ewis’o ir Fa- 
gan’o.”
Kitoje vietoje tame pačiame 

šnipo-provokfttoriaus laiške 
skaitome:

“Dar vienas dalykas: ei
nant jų planais, sutriuškinti 
lokalus (unijos skyrius) šia
me distrikte imtų ilgesnį lai
ką, o Lewisu atsikratyti jie 
labai nori.“
Kiekvienas, kuris moka skai

tyt, gali suprasti, kad čia ra
portuojama ne apie komunistų 
“sekretus“, kad tuo budu jiems 
pakenkus, bet —apie to agento 
provokatoriaus atliktus darbus 
ir jo sumanymus dėl angliaka
sių unijos ardymo. Detektyvas 
“No. 12“ praneša, kad jisai su
organizavo angliakasius “kovos 
frontan“; kad daugelis unijos 
lokali; rengiasi atsimesti nuo 
unijos viršininkų Lewiso ir Pa
gano; kad jisai taręsis su tais, 
kurie norį visai sutriuškinti 
tam tikro unijos distrikto loka
lus, bet •šitas darbas imsiąs il
gesnį laiką.

Ar “draugas“ Mizara drįs už
ginčyti, kad tai yra kaip tik 
darbai ir planai, kuriuos vykino 
“Save the Union“ komitetas? 
Taigi nėra jokios abejonės, kad 
Sherwood’o agentas veikė kartu 
su “Save the Union“ komiteto 
žmonėmis, kaip jų bendradar
bis Ir talkininkas, ir stengėsi į- 
vykinti tuos pačius sumanymus, 
kaip ir jie.

Ar rasis bent vienas taip 
žioplas žmogus pasaulyje, kuris 
tikėtų, kad detektivų agentūra, 
gaunanti pinigus iš kasyklų kom
panijos (apie ką pasakyta pa
čiam agento “No. 12“ raporte), 
“kovoja prieš kapitalistus”? Ji 
ne prieš kapitalistus kovoja, ar
dydama angliakasių uniją, bet 
dirba kapitalistų naudai. Ir ši
taip dirbdama, ji organizavo 
“kovoms frontų”, kurstė anglia
kasius prieš unijos prezidentą 
Lewisą ir tarėsi su tais, kurie 
norėjo suskaldyti unijos loka
lu^—žodžiu, darė lygiai tą, ką ir 
komunistai. Taigi, ne dėl to 
Sherwood’o detektivų agentūra 
komandiravo šnipus-rprovokato- 
rius veikti komunistiniam “Save 
th Union“ komitete, kad pasta-

jos, kuri “sukasi aplink“ komu- dentų”? Tai reiškia, kad tik 
snus, bet ir jiems bendradar- buožių ir kapitalistų vaikai ga- 

’ Mauti. ]eS butj gerai išmokslinti. Jie
O “draugas“ Mizara dabar galės važiuoti į užsienius spe- 

pareiškia, kad šitoks šnipų-pro- cializuotis, galės jei norės, ir 
vokatorių susidėjimas su komu- čia mokintis. Tuo tarpu pragy- 
mstais tai—visai nejstabus da- venimas dėliai blogų metų bran- 
lykas! Iš to išeina, kad šnipai-, ggja, mokesnis už mokslą ke- 
provokatoriai tai natūralus ko- liamas, ir darbininko vaikas ne- 
munistų bendradarbiai. Su šituo ga]ėH mokinti^.
“Laisvės“ šulo prisipaižnimu . šiomis dienomis paruoštas
mes pilnai sutinkame. naujas universiteto statutas,

kuris universiteto autonomiją 
panaikina, nes visa atiduoda 
švietimo ministerio žinion. Kal
bama, kad mokesnis už mokslą 
busiąs žymiai padidintas ir jves-

padidintos ir šiap jau mokslo įa ^aUg kitokių pasunkinimų, 
sąlygos pagerintos. bet kadangi naujo projekto tek-

Pradžioj ministeris net nepri- gto dar iki šiol neteko matyti> 
ėmė studentų delegacijos, bet toi nenorėdamas klaidinti šį 
kai buvo imta grąsinti boikotu, karfa daugiau nieko nerašau.
tai pi ilgų perturbacijų studen-Į Ant galo vieną tenka paaaky. 
tų memorandumas atsidūrė Mi-; kad Lietuvos Universiteto 
nisterių kabinete. studentai, kaip teko iš jų pačių

Nebūtų buvę jokio reikalo ra- patirti> nusiieisti
syti apie šį vidujinį Lietuvos | grjejįtaį žada kovoti už savo rei- 
studentų bruzdėjimą, jeigu ne- |(a|us jr net uj universiteto au- 
butų čia pasreiškę aiškiau, negu tonomij,. jeigu studentų reika- 
kada nors tam tikros ypatingos i lavimai nebus išpildyti, tai ža- 
politikos. O ta politika pasi-1 (ja skelbti boikotą ir visai nebe
reiks ne iš studentų pusės. Jankyti universiteto.
bet kaip tik iš vyriausybės pu- j 
sėja. C ‘ 
pų pagerinimo sutartinai iš vie
no, ar jie butų fašistų šalinin
kai, ar ne.

Du faktai labai vaizdžiai iš
aiškina tautininkų vyriausybės 
politiką kaslink švietimo.

| Dabar Kaune labai sparčiai 
eina namų statyba. Namus sta
tosi ne tik privatus prekybinin
kai ar šiaipjau biznieriai, bet ir 
vyriausybė. 'Šiuo laiku vyriau
sybe baigia statyti du ’ labai 
brangius namus graikų-romėnų 
stiliuje. Kalbama, kad iš šių 
namų vienas bus pavestas Lie
tuvos Bankui, o kitas — Teisin- fims dygstant.
gurno ministerijai. Pastarajame, į Į0, Dabok jo skilvį ir vidurius 
žmonės ir kai kurie laikraščiai,' 
kalba, esą busianti naujo tauti- - 
ninku parlamento būstinė, žmo- 
nes juokauja sakydami, kad kai 
tik namus pabaigs statyti, tada 
Smetona šauks naują seimą. 
Bet tai žhioma, šiuo atveju ne 
tiek svarbu. Svarbu tik nurody
ti, kad pinigų yra, jeigu vyriau
sybė sau gali leisti tokį luxus’ą. 
O čia yra luxus štai dėl ko. Vy
riausybė turi visiškai pakenčia
mų namų ir seimui, ir bangui,

kviestis gerą, o bet koks šlamš- .ir Teisingumo ministerijai, 
tas tegu dirba kitur.

Vadinasi, studentų skaičiaus 
ir profesorių kvalifikacijų 
atžvilgiu, Lietuvos uni
versitetas yra padaręs per še
šis savo gyvenimo metus didelę 
pažaru.

Visai kitoks dalykas yra su 
universiteto patai|>omis ir mo
kslo priemonių aprupinifnu. čia tą. Bet vyriausybė 
reikalas yra visai blogas, 
kiems tūkstančiams studentų Jais, blaškydama 
peh‘ maža vietos. Paveikslui, pa- nereikalingiems dalykams. Stu- 
tieksiu žinią, kuri buvo mįpima dentai pyksta, protestuoja ir 
visoj Lietuvos spaudoj, kad Hu- ■ reikalauja, kad jų pamatuoti 
manitariiiių mokslų Fakultete, reikalavimai butų bojami. 
kuris turi apie 1,000 studentų, I Ir čia labai ryškus tautininkų 
auditorijų plotas užima vyriausybės nusistatymas šalies 
vos 170 kvadratinių metrų. Sa- švietimo reikalais. Iš čia maty- 
vaime suprantama, kad prie to- ti, kad tautininkams švietimas 
kiti patalpų mažumo dirbti rim- nėra pirmaeilis uždavinys. - 
tai mokslo darbą yra visiškai 
negalima. TAipgi labai mažos tvirtina tą spėjimą, kad tauti- 
patalpos ir kitfems fakultetams, ninkai skeptiškai žiuri j švieti-

Dar prasčiau yra su mokslo mo reikalą, 
priemonėmis. Jų be galo trūks
ta, 
kams. 
ma pateisinti tuo, kad jauna 
valstybė savo jaunam universi
tetui negali suspėti greit viską 
paruošti. Tačiau. vistiek reikia 
rūpintis, o iš vyriausybės pusės 
to rūpesčio matyti per maža.

Todėl Lietuvos universiteto 
studentai pradėjo bruzdėti, pra
dėjo protestuoti prieš tai. Pir
mieji buvo humanitarai, dabar 
uoliai dirba juristai ir ekono
mistai, kuriems taipgi labai 
mažos patalpos, ir stengiasi 
versti vyriausybę labiau pasirū
pinti studentų reikalais.

Aš čia neminėsiu, kad stu- lino, tuo protestuodamas 
dentai jau daru porą mitingų ir žalingą ir 
griežtai 
ministerio, kad patalpos butu i

Linkėtina jiems pasisekimo

egzistencijos 
universitetas 

į priekį. Jei 
buvo pirmiau

Studentai reikalavo patai- iaįkytis tvirtai savo nusistaty
mų ir visokiais budais protes
tuoti prieš diktatorišką ir anti- 
kulturišRą tautininkų švietimo 
politiką. —Achiles.

Kaunas, 1928 m. lapkr. 5 d.

ATĖJO “Kultūros” No. 10. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.

Šios paprastos taisyklės 
palengvins danty 

dygimą
Prižiūrėk kūdikio maistą dan- 

Nepermaitink

| panorėjo dar geresnių ir 
išmeta apie 10,000,000 litų 
mrms.

Bet 
štai 
na-

tu- 
ir

Gi tuo tarpu universitetas 
ri biauriai nepakenčiamas 
mažas patalpas, kur neįmano
mas nei mokslo darbas ir kur 
nehigieniškos sąlygos labai blo
gai atsiliepia į studentų šveika- 

nesirupina
Pen- studentų ir universiteto reika- 

pinigus visai

Antras faktas dar ryškiau pa-

Kai studentų memorandumas
Ypač technikams ir medi- atsidūrė ministerių kobinete, tai 

Šį trukumą butų gali-, per posėdį buvo pakviesti uni
versiteto rektorius > prof. Juo
delė ir prorektorius prof. V. 
Čepinskis (buvęs socialdemokra
tų švietimo ministeris). Per 
ministerių kabineto posėdį pro
fesorius”). Voldemaras tada pa- 
palaikė ir gynė. Bet tas nepati
ko Voldemarui (kuris irgi “pro
fesorius). Voldemaras tada pa
sakė, kad užtenka. Tegu būna 
500 studentų, bet gerų. O patal
pos, esą, visiškai pakankamos ir 
geresnių nereikalinga. Išgirdęs 
šiuos žodžius prorektorius prof. 

| V. Čepinskis iš posėdžio pasiša-
> prieš 

reakcionierišką Vol- 
peikalavo iš švietimo demaro nusistatymą.

. • Juk kas tai reiškia “gerų stu-

ir prie pirmo ženklo gasų ar 
konstipacijos, duok jam kelis 

, skanios 
Fletcher's Castoria. šios pa
prastos taisyklės padaro leng
vą dygimą dantų miliortams kū
dikių
Per virš tris dešimt metų Cas
toria visur buvo patikima pa- 
gelbininkė motinai. Ji nurami
na neramius, piktus kūdikius 
ir juos lengvai ir greitai užmig
do — o kad ji yra grynai auga
lų, tai jus galite duoti ją taip 
tankiai, kaip būna reikalo. Ji 
atlieka ricinos aliejaus darbą 
geriau ir daug švelniau. Del 
jūsų apsaugos, bonkutė tikros 
Castoria visuomet turi Fletcher 
parašą.

ir motinoms taipgi

Sol Kilis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias niatcriolas, pigiausios 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

2118—20—22 S. State St.
Tel. Victory 2454 

4606—08 W. 22nd St.
Tt! Cice~) 130

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ĖST ATE: Tūrių Kcrų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA 
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosr «lt 8500

GYVENIMAS
Minealnis žurnalas

900 W. 52nd Street 
CHICACO

Prenumerata metama $1.50 
Pusei meti------------- $1
Kopija ■_..............  10c

Geriausia Kalėdoms 
dovana — “Gyveni
mas”. Užrašyk savo 
giminėms į Lietuvą 
“Gyvenimą Kalėdoms 
dovanų; jie bus jums 
už tai visuomet dė-



Antradienis, lapkr. 27, 1928 NAUJIENOS, CMcaeo. m.
Ak

“Sustabdė mano 
slogas! Tarp Ghicagos 

Lietuvių
Naujienų” maskių 

balius

jauni vyrukai, rankos jų bal
tos ir pirštai,ploni. čiagimč 

• lietuvių karta. Klerkai, ofisų 
darbininkai, agentai, ctc. Tai 
busimi biznieriai. • Jų siekiai ne 
geležį lankstyti, bet dolerius 
skaityti. O ir elgesys jų kitoks: 
šaukia savo mokyklų “yells”... 
amerikonai.

Ve motina. Varosi ji pusę tu
zino vaikų. Manytis,
dar didesnis ir taip toliau, 
štai ji pati. Jos rankoj kočio
tas—suprantamas visiems ženk
las, kad jo pagalba ji suvaldys 
visų pustuzinį, jei šie neklausys 
žodžio. *

Jurų kapitonas raJo iA . Ncw Yorko: "Ai 
i-ban<Ulau daug visokių gyduolių be jokių 
pasekmių. Pagalios ai pabandžiau Turpo— 
ir good bye katarui (slogoms) ”,• •••••

Kokia smagi pagclba po kelių metų ken
tėjimo! Ir kaip paprastas, greitas ir tik
ras būdas! Nuo slogų, ialčio. skaudanėtos 
gerklės, nusibrėiimų, žaiadų ir skaudulių 
negali būti geresnių gyduolių, kaip senos, 
laiko iibambtoa Turpo. Tik pasiklauskit 
bile vienos slaugės—apie gydančias ypaty
bes Turpo. Tada jua taipjau gausite jų i* 
savo aptiekininko už o6c ir niekad daugiau 
nebusite be jų.

URPO
Greita, Tikra, Saugi Pagelba

Vidurių Pairimas, 
Galvos Skaudėjimas

ir Kvaitulys
Jei jūsų viduriai serga, jus visas 

sergate. Jeigu jus negalite suvirškin
ti savo maisto, jus žudote savo spė
kas, darotės nervuoti ir jaučiatės tiek 
pat pavargę atsikėlę kaip ir eidami 
gulti.

Per 10 metų Tanlac sugrąžino svei
katą ir veiklumą daugeliui tūkstan
čių žmonių, kurie taip pat kentėjo, 
kaip ir jus.

P-as Ėdward B. Hali, 579 Kiefer 
A ve., Columbus, Ohio, sako: Mano 
viduriai buvo tiek pajrę, kad aš var
giai galėjau valgyti! Bet i mažiau 
mėnesį laiko pradėjus vartoti Tanlac 
mano apetitas pasidarė didelis ir ma
no viduriai kuogeriausia dirbo.”

Leiskite Tanlac padaryti jums tą 
patj, ką jie padarė šiam kentčjuąiam. 
Jie pataiso aštriausius virškinimo or
ganų pakrikimus — pašalina gasus, 
pilvo ir vidurių skaudėjimą. Jie su
grąžina apetitą, gyvumą ir tvirtą 
miegą.

Tanlac yra padarytas iš šaknų, žie
vių ir žolių. Kainuoja mažinu 2 cen
tų už dožą. Gaukit bonką šiandien 
nuo savo agtiekininko. Pinigai bus 
sugrąžinti, jei jis jums nepagelbės.

Tanlac
M1LHON BOTTLES USED

DETROIT 
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujan Ofise
2333 Barlum Tower
Kampas Bates and Cadillac 

Stiuare
andos rita o 8:30 ilci G v. 
Panecle.'iais ir Fetnyčioniis 

iki 7:30 vai. vakare
T

DUOKIT 
PATAISYT

SAVO DANTIS
Sutaupyki t Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už* dantį.

Užpylimas taip pigiai kaip $1 
Pleitos taip pigiai kaip $7.50 
Pleitos pataisomos už $1.50

Garantuatas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gaa

Kogen - System - 
' Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milwaukee Avenut 

Antrai aukštas 
Tel. Monroe 4184

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 

po pietų

X-Ray

Feenamint

)

Liuosuotoją 
Jus kramtysit 
Kaip Gumą , 
Soknis Tik 

Mėtos _

Orkestras rėžia, o poros su
kasi ir sukasi, pakeisdamos, 
sulyg muzika, figūras ir taktų, 
šoka jauni, šoka suaugę* kai 
kur matai ir žilus šokėjų plau
kus. šnabžda į ausį vaikinas 
merginai komplimentus, parau
sta mergina, meta ji žvilgsnį į 
vaikinų, lyg norėdama patirti, 
ar teisybę jisai kalba, lyg lauk
dama kito komplimento, ir vėl 
sukelti, sukasi poros orkestrp 
garsų varomos.

Maišosi grupės, pavieniai, 
blaško žodžius į kairę ir į deši
nę. Visi lygus: ir karalaitė puo
šniais rūbais, žybančia karūna 
ant galvos, ir ubagas dėvįs ser
mėgą. pasiutą iš aštriausių spal
vų lopų, ir ispaniškas kavalie
rius su puikia senorita, ir lietu
viška motina, varanti būrį kū
dikių, kaip antis ančiukus.

Viskas juda, viskas sukasi, 
visur klegesys, sūkurys — tai 
musų gyvenimo maišatės at
vaizdas, tik fantastiškai išpus
tas, akcentuotas.

Bet ve prasideda didysis 
maršas. Susėda “teisėjai” estra
doje, Žymantas ką tai kalba.

Bet, matyt, kai kurie girdi, nes 
pradeda kostiumų nešiotojai ei- 
liuotis. Susidaro eilė kalvių. 
Vyrai kasdieniniais švarkais, 
kalvių kepuraitėmis ant galvų. 
Ilga jų eilė. Ir nestebėtina: juk 
jie musų pramonės gyvenimo 
“druska”, jų daugiausia šioj ša
ly yra. Jie virina geležį, jie ope
ruoja mašinas, jie suka gyveni
mo ratus. Juodų kepuraitę už
tiksi kiekvienoje dirbtuvėje, 
kuone prie kiekvieno darbo.

O štai pusiau gelsvi, pusiau 
žali ploščiai — tokie, kokius 
ne retai pastebėsi State gatvėje, 
vidurmiesty, pardavinjėant 
,‘\Vrigley chcsving gum”. Tai

Viva^ tonai

didesnis, 
o

Antai pora merginų, pasisiu
vusių parėdus iš “Naujenų”. Ir 
tai ne iš viso dienraščio lapo, 
o vien iš antraštės. Gal ir nerė
kiantis parėdas, bet originalus. 
Ištikrųjų — “Naujienų” maskių 
baliuje pilnai naujienietiškas 
parėdas. (Javo šio parėdo nešio
tojos dovanų. Ir užsitarnavo jos, 
nes parėdas buvo ne tik origi
nalus, bet 
žai darlio

pavargę ramiai vietai surasti 
arba pasilsėti lipa ant balkono. 
Iš čia jie kaip nuo kalnų vir
šūnių, “filosofiškai” žiuri že
myn j tuos, kurie knibžda sa
lėje, kaip, sakytum, koks 
“mandročius” iš savo mandry- 
bės sosto žvalgytųsi į skubin- 
čių, bėgančią, kovojančią, be
sisukančių lyg užburtame rate 
žmonija, kuri dažnai nežino nė 
ko ji sukinėjasi.

O laikrodys jau rodo pusę 
dvyliktos. Nesinori apleisti ba
lių, bet rūpestis užvelka ploš- 
čių ir veja namo, nes žinau, 
kad rytoj priseis bėgioti ir su
kinėtis ne maskių, bet kasdie
ninio gyvenimo sūkury, kur pa
sigailėjimo retai kada užtiksi, 
kur reikia įtempti visos jėge/s, 
kad savo vielų atlaikius.

— žiūrėtojas.

levąrd, bus literatinis m ūži ka
lis vakaras 
rusų rašytojo 
Orenburgskio.

pagarbai žinomo
S. 1. Gusevo

drius Kurriokis, 23 m., 3409 Au- 
burn avenue. Nelaimė atsitiko 
prie Kedzie avenue ir 17-tos 
gilt rėš.

gerai. Išėjo laukan, šalygatvy 
nuslabo. Yellovv taksikabas nu
vežė j St. Patils ligoninę. Dak
tarai rado mirusį. — Nn.

Pranešimas

ir reikalavęs ne ma- 
pasiuti.
išskirtos. Maršuoja 
asmenys. Pasiputusi,

šeštadienyje, 8 dienai gruod
žio, Yudea Coimnunity Center 
salėje, 1227 Independehce bou-

Programo 
vaus: M. Coushelevsky —ba
ritonas, E. Addisson smuiki
ninkas, A. Gouroff — pianis
tas, seserys Turgoff — mez
zo-soprano ir deklemacija: bus 
duoti kiti numeriai, kuriuos iš
pildys žinomi artistai.

Be to, pats Gusev-Orenburgs- 
ki skaitys parinktas ištraukas 
iš savo literatinių kurinių rusų 
ir anglų k«lba.

Biletus iš anksto galima gau
ti “Naujienose.”

išpildyme daly
* * ♦

Joseph Stiukas, 11 metų, gy
venęs adresu 532 West 41 str., 
sužeistas, šonkauliai . sulaužyti. 
Autai susikūlė. Sužeistasis nu
gabentas į Gerinai) Deaconese 
ligoninę.

t * *

Bezinesek, 35 m., gyv. adre
su 3230 So. Parnell avenue, už
ėjo Norkaus valgyklon, 750 W. 
31st st. čia urnai pasijuto ne-

PAINI-EXPFLIER

4
$

4

Smulkios žinios
Autas užgavo Gustų Stroms- 

kj, 704 West 34-tli Street, prie 
Ashland avenue ir 45-tos gat
vės. Sužeistasis nugabentas pa
vieto ligoninėn. 

* * *
Sužeistas auto nelaimėje An-

PASINAUDOKIT NEMOKAMU 
MEDIKALIU PATARNAVIMU
Kndfiiurl praktiškai paa kiekvieną Žmo

gų ka<la-noi*H iAkila 
kuri norą ir nėra 
kreptia prie gydytojo, 
lingu doniėa, todėl 
cialį departamentą duoti 
rinitiH tiems, kurie 
kiautiniu.

AIh departamentai* yra vedama* turin
čio 26 nictiiH patyrimo praktikuojanėio 
gydytojo. Jin mielai iIiioh junta patari
mui.. knrinla pilnai galima piiHitikėti. 
RaAant jam. būtinai pilnai ir tciuingai 
aprašykite viaun simptomus savo nega- 
liavlnio.

VIhiih paklausimus adresuokite Medical 
Department. W. F. Severą Company 
iAdirbėju patikimi) Severą Nainį) Vaistų. 
Ceitar Itapids. ]<>wa.

KveikatoH problema, 
rimta, kad reikėtų 

vingi yra rcika- 
inen užlaikome «pc- 

KveikatoH pata* 
kreipiant j mun nu

Milijonai 
Jūsų 

pačių žmonių kalba 
ntra kito tiokio llnimento, ku
ria veiktų taip ūmai, taip pa- • 
tenkinančiai kaip PAIN - EX- ! 
PELLERIS. Jie naudoja jj nuo 
l’erialimų, Skausmų, Krutinėję, 
Galvos Skaudėjimų, Pečių Gėli
mo, Skaudamų Muskulų, Sustin
gusių Sąnarių, Išsinarinimų, Nu- 
aimušimų, Reumatiškų Skausmų, 
Neuralgijos ir t. t. Ir greitai jie 
susilaukia neįkainuojamos pa
galbos.

Tik persitikrinkite, kad gauna
te tikrąjį. INKARO vaisbalenklis 
ant pakelio yra jūsų apsaugotojo. 
Savo turiniu brangi Ir įdomi kny
gutė yra įdedama su kiekviena 
PAIN-EXPELLER1O botika.

Parsiduoda visose vaistinėse. 
Kaina 35 ir 70 centų bonka.

F.AB. RICHTER v CO 
•IRRYANO SOUTH rirTH STS.

BROOKLYN, N.V

Grupes 
pavieniai 
puošnia senesnių laikų gražuo
le; Irtek paskiau — jauna, dai
liai nuaugusi mergina laikas 
nuo laiko pakelia palerinos stu- 
Ipius (kvoldas) ir pasirodo pe
teliškė išskėstais sparnais. Kas 
gaus pirmų dovanų — ana 
puošnioji gražuolė, ar ši pete
liškė?

Gauna* dovanas ir viena ir 
kita. Gauna dovanas dar dau
gelis kitų. Viduryje, rate indė
nas šoka savo šokį, čia pat 
kinėjasi “though 
tikras akrobatas, 
sibosta vaikščioti 
jis, iškėlęs kojas 
kšto rankomis, o

x Pagalios didysis maršas pa
sibaigia. DovAnos išdalintos. 
Vėl prasideda šjkiai ir vėl ima 
suktis poros.

Gretimam kambary, prie ba
ro dirba sušilę keletas vyrų. 
Klegesys, kalbos, \ juokai. Vieni 
prieina, kiti išeina, vieni pasi
sveikins, jau pradės kalbėtis, 
žiūrėk, įsimaišė kas kitas, nu
traukė kalbų, ir šnekusis nukri- 
po kiton pusėn. Rimtesni ar

man.”
Kai jam
kojomis,

su- 
Tai 
nu? 
tai 

val
koj os ilsisi.

Columbia Rekordai
Nauji Lietuviški Rekordai, po 10 colių, ant abiejų pusių, 

groja ant kiekvieno Fonografo. Kaina 75 centai vienam. Tė- 
mykite. ..šitie visi rekordai yra padirbti nauju elektriniu pro
cesu, yra labai aiškus ir garsus. ,

“Aido” Choro iš Brooklyno, N. Y. 
16068F Neverkit pas kapą.

Tykus buvo vakarėlis 
16067F—Važiavau dieną — Sirpsta 

noksta avietėlės.
Vakarinė daina.

“įlos 
161071'

16031E

1603ŪE

16036E

E1273

E1362

E7025

160091-'

16106E

16078F Eina pati i karčiamą. 
Mergytę prigavo.

Justo Kudirkos
16051 Džingeliukai.

“Dul dnl, dūdelė”.

Choro, Brooklyn, N. Y.
Dzimdzi-Diimdzl (Muzika 

Vanagaičio).
Nesivalkiok tu nakčia.

Juozo Babravičiaus
Aguonėlės.
Kur bakūžės samanota.
Tykiai, tykiai Nemunėlis 

leka.
Visur tyla.
Bernužėli, nes’voliok.
Ne margi sakalėliai.

Jono Butėno
Padainuosiu gružių dainų.

Km- upelis teka. 
Viltis. 
Noriu miego. 
Plaukė žąselė.
Oi, mergele.
Stasys.
Eortfukas,
EordukaJj,

Dalis I.
Dalis 2.

16104F

16097F
160711-

160931-'

Lietuvių Tautiška Orkestrą
Panemunės gegutė (Polka) 
Sprogsta medžiai, dygsta 

žolės (Polka).
Jaunimo polka.
Žemaičių polka. 
Anksti rytą kėliau. 
Voveraitė.
Liaudies Orkestrą

Gaidžio polka. 
Lėtutė polka.

16075F
Kastancija Menkeliuniutč 

BernužCl, nevesk pačios. 
Naktis svajonėms papuošta.

161081-’
Liuda Sipavičiūtė

BOdu, kad giltino neėda.
Vasaros naktys.

A. 
1697F

10072F

16073E

(Juokingos)Vanagaičio 
Karvutė. 

Doleris. 
Sharkey daina. 
Munšainukas. 
Keikia tept, Dalis 1. 
Įteikia lept, Dalis 2.

JOSI

Naudokitės Proga Apšvietoje
Naujas, bet didžiausias Knygynas “LIETUVA”, kuris dabar atsipirko visą knygų biznį iš AUŠROS ir paėmė 

visas 0LSZEWSKlO laidos knygas ir kai kurių kitų, siūlo šio laikraščio skaįtytojams pasinaudoti pirma ir paskutine 
tokia proga — pasipirkti geriausių knygų iš musų knygyno už visai numažii.tą kainą, šiame sąraše telpa visos ge
riausios ir jums reikalingiausios knygos. Tuoj pirkdami knygas iš musų knygyno gausite knygas visai pigiai ir sykiu 
paremsite musų naują kultūrinę įstaigą. Jeigu tamsta vienas arba sykiu susitaręs su savo kaimynais imsite iš šio 
sarašo nemanau knygų vertės $30.00 — “LIETUVOS” Khygynui prisiųskite tiktai pusę tos sumos. Reiškia, jeigu 
knygų imsite už $30.00 — mums prisiųskite tiktai $15.00, arba jeigu imsite nors ir vieną knygą, gausite didelę nuo
laida kaip kad yra pasakyta žemiau prie kiekvienos knygos atskirai, šitas gigantinis knygų nupiginamas tęsis tiktai 
iki šių Kalėdų — naudokitės proga tuoj. Knygynas “LIETUVA” užmezgė ryšius su didžiausiais Lietuvos knygynais 
— visos geresnes Lietuvoje išleistos knygos yra gaunamos musų knygyne.

Su gilia pagarba jums,
KNYGYNAS “LIETUVA”, Vedėjas Julius Mickevičius.

Bažnytinės Giesmės 
Gal šiandieną.
Sveikas Jėzau Mažiausias.
Kūtelė.
Gloria.
O tu na laiminta Kalėdų 

naktis.
O ištikimoji pušis.

1605F Ei, Kalėdos.
Kalėdų pasveikinimas.

16051E Kai jau Kristus gema.
Šventa naktis.

E7256

16024E

160225E

KVIEČIAME PASIRINKTI
Lietuvių Anglų, Anglų Lietuvių Kalbų Žodynas. — Sutaisė A. Lalis 
(Abi dalis) 1274 pusi, šitas žodynas visai baigiamas išparduoti, į 
trumpa laiką nei už didelius pinigus jų nebus galima gautų Žo
dyno kaina dabar pakelta iki $15.00, bet mes, kaipo nauji biznie
riai, duodam progą įsigyti už $8.00 arba jeigu pirktumėt už $30.00 
vertės knygų, jums žodynas nareitų tiktai $7.50. Apdaryta. Kaina 
$15.00, iki gruodžio 25 d. tiktai....... .........   $8.00
Anglų Lietuviu Kalbos žodynas — sutaisė A. Lalis. Dalis II, 835 
pusi. Apdaryta. Kaina $8.00, iki gruodžio 25 d. tik .................  $5.00
Žodynėlis Lietuviškai angliškos ir angliškai lietuviškos kalbos. 
Kišeninis. Apdarytas. Kaina $1.25, iki gruodžio 25 d. tik ...... $1.00
Lietuviškas Sapnininkas su 300 paveikslų. Pusi. 205, Apdarytas. 
Kaina $1.50, iki gruodžio 35 d. tik .*......................................... $1.00
Pilnas Orakulas arba visokių burtų ir ntonų knyga, taipgi visokių 
paslapčių išaiškinimo knyga. Su daugybe paveikslų. Pusi. 414, ap
daryta. Kaina $4.00, iki gruodžio 25 d. tik ............................ $2.50
Tikėjimų Istorija. Parašė prof. Chantepie de la Sauseyes, į lietu
vių kalbą verte J. Laukis. Garsi knyga tikėjimų klausimu. Apdary
ta. Pusi. 1086. Kaina $10.00, iki gruodžio 25 d. tik ............  $6.00
Valgių Gaminimo ir Namų Prižiūrėjimo Knyga. Pusi. 162. Apda
ryta. Kaina $1.75, iki gruodžio 25 d. tik .............   $1.25
Lyties Mokslas—garsioji Dr. Karaliaus knyga. Gvildenama ir pa
veikslais išrodoma lytiški sudėjimai; taipgi joje randasi daug prak
tiškų patarimų lyties reikaluose. Pusi. 400. Apdaryta. Kaina $7.00, 
iki gruidžio 24 d. tik ..................................................  :..4. $5.00
Ueluvių Knlbou O m m uti k u it- SintukHe. SutuisC Itvui&kiu Toiimk 
Pusi. 280. Kaina $1.50, iki gruodžio 25 d. tik ...................    ...

Musų Istorijos Pradžiamokslis. Pusi. 166, apd. Tinkamas mokyk- 
toms. Kaina $1.25, iki gruodžio 25 d. tik ................................... $1.00
Magiškos Kazyros su lietuvišku ir anglišku išguldymu. Kaina $1.50, 
iki gruodžio 25 d. tik ..................v...... .......    $1.00
Naujoji Literatūra. Paraše A. Jakštas. Pusi. 1168, apd. Svarbi kny
ga šituo klausimu. Kaina $6.00, iki gruodžio 25 d. tik .......... $3.50
Lietuvių Kalbos Vadovėlis — parašė J. Murka. Tinkamas dėl lie
tuvių kalbos lavinimosi. Apie 200 pusi. Kaina $1.25, iki gruodžio 
25 d. tik ......................................................................................... $1.00
Vaikų Darbymečiui. Knyga tinkama jaunuoliams lietuvių kalbai 
lavintis. Sutaisė J. Murka. Virš 300 pusi. Kaina $1.75, iki gruodžio 
25 d. tik .............t..... ............      $1.00
Skaitymai — pašvęsta lietuvių kalbos mokslui. Sutaisė P. Klimas. 
Pusi. 292. Kaina $1.25, iki gruodžio 25 d. tik ........................  $1.00
Lenkų Lietuvių Kalbos žodynas — sutaisė A. Lalis. Pusi. 331, ap
daryta. Kaina $2.50, iki gruodžio 25 d. tik ............................ $1.50
Aritmetika — dalis I ir II. Pusi. 177. Sutaisė P. Mašiųtas. Kaina 
$1.00, iki gruodžii 25-d. tik ......................................................... 80c?
Lenkiškai-Lietuviškai-Rusiškas žodynas — stitaisė J. Ambraziejus. 
Pusi. 552, apd. Kaina $5.00, iki gruodžio 25 d. tik ................. $3.00
Meilės Laipsniai. Labai žingeidi knyga apie meiliškus / dalykus. 
Pusi. 216. Kaina $1.75, iki gruodžio 25 d. tik .... %.................. $1.25
Organinė Chemija. — Parašė V. Ruko. Pamatinės žinios šitoje 
srityje. Pusi. 381. Kaina $3.00, iki gruodžio 25 d. tik .............. $2.00

i
Iš Tamsios Praeities į šviežią Ateitį. Pusi. 220, apd. Parašė N. Ru
bakinas. Kaina $2.00, iki gruodžii 25 d. tik ............................ $1.25
Draugijos ir Organizmo Evoliucija. Rentianlies garsiais mokslinin
kais parašė Arthur Lewis ir sykiu kitą knygą — Nuosavybės Išsi
vystymas •— parašė Paul Lnfargue. Dr. Karaliaus vertimas. Abi 
knygos vienoje, apdaryta. Pusi. 3^0. Kaina $2.50, iki gruodžio 25 d. 
tik ................................................................................................ $1.50

Dr. Vinco Pietario Raštai. 'I’elpa autoriaus paveikslas sykiu su jo 
biografija. Taipgi daug jo apysakų. l*us»l. 301, apdaryta. Kaina 
$2.00, iki gruodžio 25 d. tik ...........................................   $1.25

BUDRIK.inc
Muzikos Krautuvė,

i 3117 S. Halsted St., Chicago, III.
Rekordų ir Uolių katalogo, pashinčlame dykai.

ČIA ESAMŲ KNYGŲ:
Keturi Paveikslai: Algirdo, Gedimino, Kęstučio ir Vytauto. Dydis 
22><28; visų keturių kaina $2.00, iki gruodžii 25 d. tik ......  $1.25
Sveikata. — Sutaisė Dr. Graičinnas. Svarbi knyga sveikatos rei
kalu. Pusi. 339, apd. Su pavekslais. Kaina $3.00, iki gruod. 25 $2.00
Stebuklai ir Paslaptys — su paveikslais. Parašė N. Rubakinas. 
Įdomi knyga. Pusi. 24, apd. Kaina $2, iki gruodžio 25 d. tik $1.25
Gamtos Mokslų Vadovėlis. Parašė Trojanovski. Su daug paveikslų. 
Pusi. 580, apd. Kaina $5.00, iki gruodžii 25 d. tik .................
Simano Daukanto Istorija nuo Gedimino iki Liublino Unijai. 
531 apd. Kaina $3.00, iki gruodžio 25 d. tik ............................
Lietuvių Tauta Senovėje ir šiandien. Parašė Dr. J. šliupas. 
563. Apdaryta. Kaina $3.00, iki gruodžio 25 d. tik .............
20 linavotų laiškams popierų su įvairioms dainoms ir tiek pat 
vertų. Kaina $2.00, iki gruodžio 25 d. tik ...............................
Lietuvių žcmlapis visai naujas — spalvuotas $1.50, nespaivuotas 
$1.00; dabar 25 centai pigiau.
“Kardai” 3-jų metų su 300 paveikslų, virš 1000 puslapių, apdaryti 
gražiai i vieną didelę knygą. Kaina $4, iki gruod. 25 d. tik $2.00
Kaistas — garsioji Sįnclairio apysaka apie lietuvių gyvenimą 
sagos mieste. Pusi. 355, apdaryta. Kaina 2.25, iki gr. 25 d. tik

» .

Tūkstantis ir Viena Naktis. Labai įdomių jiasakų serijos su 
žiais paveikslais. Pusi. 300, apd. Kaina $2.50, iki gr. 25 d. tik
Sidabrinis Kryželis arba daiiydė iš Nazareto. Pusi. 169. Kaina 75c., 
iki gruodžio 2.S d. tiktai ..........................   5OC.
Lietuviškos Pasakos įvairios. Surinko Dr. Basanavičius. Daug įval- 
l’iy apysakų. Virš 300 pusi., apd. Kaina $2.25, iki gr. 25 <i. $1.50

Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Velnių. Pasakos surinktos Dr. 
Basanavičiaus. Čia telpa keli šimtai Įvairiausių pasakų apie dū
šias, velnius, cholerą, marų r tt. Pusi. 470, atidaryta. Kaina $3.00, 
iki gruodžio 25 d. tik .....     $1.75
Žinynas. Svarbi žinių knyga iš įvairių mųkslo šakų; taipgi apie 
sveikatą ir budus gydymosi, kokius vaistus naudoti ir tt. Pusi. 
392; apdaryta. Kaina $3.00, iki gruodžio 25 d. tik .............  $1.75
Geografija. Paraše Šernas. Svarbi knyga — joje aprašima viso 
pasaulio kampų žmonių gyvenimas, jų skaičius, užsiėmimas. Kur 
randasi kokie ežerai, upės, jūrės ir tt. Pusi. 4(59, apdaryta. Kaina 
$4.00, iki gruodžio 25 d. tik\........................................ .’...........  $2.00
Etimologija arba istorija apie žemės tautas. Parašė šernas. Su pa
veikslais. Šios knygos jau gana mažai yra — paskutinė proga pa
siskubinti ją įsigyti. Kaina jos yra nukelta, bet perkant pas mus 
dabar gaunama gana pigiai. Pusi. 667; apdaryta. Kaina $5.00, iki 
gruodžio 25 d. tik .............  $3.00
Senovės Istorija — su 5-kiuis žcmlaniais. Aprašo bei supažindina 
su istorija senoviškiausių laikų, šitą knygą parašė prof. R. Vipper. 
Pusi. 305; apdaryta. Kaina $2.50, iki gruodžio 25 d. tik ...... $1.50
Istorija Abelna — pilna svieto istorija pradedant 2800 prieš Kris
tų ir eina iki galutinam išdraskymui imperijis Aleksandro Make- 
doniškojo, 146 melų prieš Kristų. Pusi. 498; apdaryta. Kaina $2.50, 
iki gruodžio 25 d. tit< ...................................   $1.50
Amerikos Istorija — vai/džiui aprašoma Amerikos istorija nuo 
Kolumbo Amerikos atradimo iki 1896 metų. Pusi. 364; apdaryta. 
Kuiną $2.25, iki gruodžio 25 d. tik ...................................... $1.25
Lietuvių Protėviai — parašė Dr. J. šliupas. Pusi. 285; apdaryta. 
Kaina $2.00, iki gruodžio 25 d. tik ............................   $1.00
Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai — parašė sulig kitais au
toriais šernas. Paveiksluota. Pusi. 370; apdaryta. Kaina $2.50, iki 
gruodžiu 25 ' d. tik  *......................,t........................................... ... $1.50 
Gamtos Reiškiniai* Parašė J. Trajanovskis. Vaizdžiai supažindina 
su gamtos įvairenybėmis. Pjtveiksluota. Pusi. 240, apdaryta. Kai
na $2.00, iki gruodžio 25 d. tik .........................................T.:. $1.25
Apsireiškimai Atmosferoje Arba Metereologija. Sutaisė šernas. Pa
veiksluota. Paskutinius knygos parduvimui; apdaryta. Pusi. 238. 
Kaina $2.’25, iki gruidžio 25 d. lik ........................................... $1.50

$3.00
Pusi. 
$2.00
Pusi.
$2.00
kon-
$1.00

Chi- 
$1.50
gra-
SlJS

Pasarga: Pinigus už knygas malonėkite siųsti čia pažymėtų vardu ir adresu. Musų knygyne randasi didžiau
sias muzikalių ir teatralių kurinių pasirinkimas, taipgi kitų įvairių knygų. Reikale klauskite katalogo. Pas mui 
visos Knygos yra gaunamos kurios tiktai randasi kituose lietuvi^ knygynuose. Laukiam iš Tamstos knygų užsaky
mo kolei numažinta kaina, laukiam iš Tamstos tikros prijautos musų naujam knygynui.

KNYGYNAS “LIETUVA”
3210 So. Halsted St., Chicago, III

ar. ...r
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1 GelžkeliŲ darbiniu 
kams pakeltos algos

Nužiūri pieno stoką 
Chicagai

Išmes iš darbo

12,000 gi Ūkelių darbininkų— 
konduktorių ir treinmanų 
pakeltos algos 6’L nuošimčių. 
Didesnes algas šie darbininkai 
pradėjo gauti nuo vakar die
nas.

Sanitary District trustisai, 
verčiami publikos opinijos, vie
nu balsu nutarė pašalinti iš tar
nybos visus tuos samdinius, ku
rių algos nėra nužiūrėtos dist- 
trikto biudžete. Nužiūrima, kad 
šis tarimas palies apie 800 as
menų.

Paleista 429 miesto 
darbininkai

Iš departamento dirbtuvių

Advokatai tyrinės 
skandalus Sanitary 

distrikte
Sidney S. Gorhani, Chicagos 

advokatų asociacijos preziden
tas, paskelbė, kad jau astuoni 
žymus advokatai sutikę įeiti ad
vokatų komisijon, kuri padarys 
y nėjinią ryšy su skandalu, 

:siu dėlei to, kad Sanitary 
jtrikte mokėtos buvo algos 

'migeliui tokių žmonių, kurie 
n jokio darbo nedirbo.

Del žmonių su silpnais 
viduriais

Nervintum** yra priežastie didelio variro 
ir menkos sveikatos ir žmonės, kurio turi 
\iduriu palrimą. turi pasinaudoti kitų paty* 
rimais, kurie vartom NtiKa-Tone. Pavyz
džiui. Mrs. J. M. Bląir. Oklawaha. Fla.. 04 : 
m. amžiaus, turėjo aitrų vidurių pajiiiiią. 
Ji aako. kad ką nė valgė, viskas jai neli
ko. bet po vartojimo Nura-Tone ji trati Į 
valgyti viską, ką tik nori ir visk* lenirvai ! 
•uvirikina. • Į

Tokia patyrimas turi pnakstinti kitus, Į 
kurie turi viduriu pairimą. imti Nura-Tone. 
kad ir jie galėtu džiaugtis patogumais ir 
linksmumai* geros sveikatos. T" _ 
duoda tokias pastebėtinas pašokino* dėlto, 
kad jie yra puiku* sveikatos ir jėgos bu- Į 
davotojai dėl nervu, muskulu ir organų. Jus 
galite gauti Nura-Tone kur t!k vaistai yra1 
pardavinėjami, • teigti jūsų vertelga ne
turi «takc, j .a couti dėl jus iš urmo 
vaistynės.

Jei Chicagos firmos, išvežio
jančius miesto gyventojams pie 
na, nepermainys metodų santy
kiams su pieno farmų savinin
kais, tai Chicagos gyventojai 
gali pajusti pieno stoką. Tokis 
pareiškimas tapo padarytas kon- 
ferencij?i
klausimais ikomoj šiuo tarpu 
V/oodstock, jh.

Dalykas tokis, kad vidutinis

kynieji indžionkšenai. Tarpe 
uždarytųjų užeigų yra Illinois 
Business Men Club, 2851 North 
Clark si., ir Park Smoke Shop, 
’M6 Kast 64 st.

24425—Antanui Stukui
24427—Liudvisiei Motiejūnienei
24428—.Juozapui Gedminui
24430—Ameliai Pamendikienei
24431—A. šešlauskaitei
24437—Agotai Raugelienei

24441—Onai Staškienei
24445—Elžbietai Meiliunaitei 
56515—J u ozu i Mačiulaiči u i 
56516—Ignacu i Gužaičiui 
56517—Antaninai Gužaitei 
56519—Antanui Budrikui

Babies Love It

pieno parupinimo

tn,besiu statybos paleista 429 fainw>is, laikąg kalves pienui,
asmenys braižytojai, meka- 
nikai ir vadinamieji investiga- 
torini (tyrinėtojai). I
tarpe yra vardas 8. Lewando\v- 
ski, 4,628 So. Ashland avė., !.„ 
ris išrodo priklausąs lietuviui.

teturi pelno tik 25 dolerius sa
vaitėj. Farmeriai reikalauja iš 

• išvežiotųjų kompanijų 
tinkamesnio atlyginimo. Konfe- 

ku- rencijoj buvo nurodyta, kad far
meriai, aplamai imant, gauna 
tik 4% centu už kvortą.

Paleistųjų! Heno

Apiplėšė moteris, susi-' . , , , ,
1 rinkusias pakazyriuoti Uffnegcsiai traukia ter

 sman teatro manadzerj
Rogers parke 11 matronų su-! 

striuko “bridge” (tilto) lošiui
dresu 1331 Ester avė. Lošio 

ku kas ten paskambino duris.
Jos tapo atidarytos. Pasirodė, 
kad banditai skambino. Jie at
ėmė iš ponių žiedus, pinigus 
ir kailinius. Viso banditai 
sipelnė kokius $30,(MM).

Teisman patrauktas Wm. Do- 
naldson, Avalon teatro mene
džeris. Jisai yra kaltinamas tuo 
kad leidžiąs publikai susigrūsti 
teatro koridoriuose tokiu skai
čiumi, -kad kyla gaisro pavojus.

pa-

Ūkio paroda Chicagoj ... ——-------- --  , . , ~' '.m'...................................

Stokjarduos, pradedant 1 d. 
gruodžio, atsidarys laukų ūkio 
paroda. Ji baigsis 8 d. gruodžio. 
Parodoje bus gyvulių, javų, 
šieno pavyzdžiai.

Mirė politikierio 
žmona

Mirė p-ni Cermak, Cook f“ 
vieto tarybos prezidento žmo
na. .Ii sirgo dvejus metus šir- 

Nnra-Tono
»<«m dėlto. uies '< ->•

1,000 nuvaro i kapus 
nuodingi gėrimai

I
Pasak Dr. Isaac Rawlingsą, 

valstijos sveikatos departamen
to direktoriaus, Illinois valstijoj 
nuodingi gėrimai nuvarantys 
kas metai į kapus daugiau kaip 
tūkstantį žmonių.

I

Kaujasi dėl prezidento 
vietos

Juodrankių teismas

Jai skaitymas gerai Sa,nitary
i susidaro

apsimokėjo
Digtrict trustisai 

iš trijų politikierių 
grupių. Viena jų yra Thompso- 
no šalininkai, kita — Deneeno, 
o trečia — demokratai, šios 

lum- grupės dabar manevruoja, kad 
Har‘iių tarpe butų išrinktas trUstisų 

Dalykas 
tokis, kad prezidentas turi ga- 

• lios padaryti daug “favors”, o

j Prasidėjo teisme perk ratinė 
j imas bylos prieš italionus, kal
tinamus tuo, kad jie pavogę ita- 
lionuką, Billy Ranieri, idant 
vaiko tėvas sumokėtų $60,000 
už vaiko paleidimą.

tumų sneiaatiea danta 
kun W<s» n,e,c<‘ n*ra geresnio 
kaip 4iw Ksdikis
Lazative

Kadangi ji kentė nuo 
bago, Mrs. T. J. Bucknell, 
dy, Nebr., perskaitė apgarsi- tarybos prezidentas, 
nimą Foley Pilis,diuretikų, 
išbandė jas, tada parašė: 
labai pagerėjau sveikatoje ir 
gyvume po pradėjimo imti Fo
ley Pilis, diuretiką. Nepaken
čiamas lumbago išnyko, taipjau 
tas nuovargio, sustingimo jau
smas. Tai yra tikras smagu
mas ir malonumas rekomenduo
ti Foley Pilis diurėtic.” Pa
tenkinimas garantuojamas. Vy
rai ir moterys visur jas varto
ja ir rekomenduoja. Pabandy
kite jas.

Foley Pilis parduoda:

Viso balsavo 1,349,546

Pinigai išmokėti 
Lietuvoje

PER
' KOPERACIJOS BANKĄ 

Pinigus gavo:
24391—Domicėlei Bavžienci 
56493— l iarborai Narbut ienei

133—Vincui Piktuižiui 
23383—Kostui Liauškai 
13403 Aleksandrinai Onos Be- 
niušytei
13400—Mortai Subačienei 
23353—Jievai Donienei 
23378—Onai Vengriutei 
13880—Onai (Gilmai) Margc-

f rienci
21438 -Antoninai Janionienei 
13402—Antaninai Freįjienei 
13401—Kazimierai Klevečkaitei 
23381—Bogumilai Skrabunienei 
13407—Jonui Skirmontui i
13406—Juozapui Norkūnui 
13878—Domicėlei šaukštienoi 
233jl—Petrui Stakoniui 
23382—Jurgiui Maskoliūnui 
23380—PetYui Dirsei

1055—Jonušaiciui dėl Alfonso 
Sakausko

56507—Juzefai Tafkienei 
565p9—Jonui Leščiauskui 
24111—Jonui Darafiejui 
244.12—Marijonai Juknienei 
24413— Magdalenai Aukštikal- 

naitei
24419 —Petronėlei Žadei kienei 
24422—Magdalenai Užandenic- |

• Inei t
24424—Juzefai Valasevičienei

Balius Bridg'eporte 
Atsibus • Ketverge (Thanksgiving Day), 

Lapkričio-November 29 d.
Lietuvių Auditorium, 3133 So. Halsted St.

Rengia Susivienijimas Liet. Draugijų ir Kliubų Bridgeporte
Pradžia 7:30 vai. vakare. įžanga tiktai 50 centų

Kviečiami visi ^lietuviai ir lietuvaitės nepralcist progos — atsi
lankyt j šitų vakarą, nes bus graži muzika, pertat bus proga ganėtinai 
pasišokt visiems. Kviečia KOMITETAS.

Mrs. Wixsi.ow’* 
Syrup

> over 
38 years 

2$ ounces for 25®
KC 

BakingPowder 
(double acting) 

ŪSE LESS 
than of hlgh priced brantu 
MILLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

tie “favors” reiškia galybę 
politikierių frakcijai, kuri 
Ii daugiau jų išdalinti.

Pašovė saliuninką

tai 
ga-

Du banditai įėjo saliunan 3501 
S. California avė. Saliune, kam
bariuose buvo be bartenderio 
dvi moterys ir trys vyrai. Jie 
pašovė bartenderį Tarną Con- 
way, 30 m.

L. P. Hannema, 
J 0721 Wentworth Avė.

G. A. Malinsky,
1S01 S. Racine Avė. kertė 18 gt.

Wm. Broniarczyk,
4-159 So. Wood St,

Grant Works Drug Store, 
4817 W. 14th St., Cicero, 
John Malachowskas.

Carl F. Worm,
3359 S. Halsted St., kertė 34 gt.

Ten ir iš 
LIETUVOS

DRESIŲ DEZAININIMAS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau 

siu Vokietijos laivu 
COLUMBUS 

Arba kitais fiios lini
jos laivais. Tiktai '8 

dienos ant jūrių 
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 W. Randolnh St. 
Chicago, III.

NORTH GERMAN

LLOYD

Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dre.«s ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesija. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy- 

I kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. State St. cor. Lake St.

10 augŠtas
JOS. F. KASNICKA, principalas 

k----- ... , - . - ............ -i. .. m? •

Paskelbta skaitlinės, kurio0 
rodo, kiek Chicagoj ir artimiau 
siose jai apielinkėse paduota 
balsų paskutiniuose prezidento 
rinkimuose.

Už Smitą buvo paduota 648,- 
876 balsai, o už Hooverį — 666,- 
488 balsai. Viso — 1,849,546 
balsai.

Uždarytos 46 užeigos
Uždarytos teismo įsakymu 46 

užeigos. Nužiūrima, kad prieš 
kitas 40 užeigų bus išduoti lai-

Muzikos ir juokų mėnesinis žurnalas

MARGUTIS
Artisto ir kompozitoriaus A. Vanagaičio. Išeina visokį už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas no- 
ir dainuoja, ale visi juokiasi kaip tik pažiūri į Margutį. Už
sirašyk tuojaus. Tik $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams).

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

, “MARGUTIS”
3210 So. Halsted St. Chicago, III.

Telephone Victory 1206

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA Išleista 1926 metais. Atidaryta .......... .......... .. .................
1.054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero _______
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams «ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .........................................
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių «u rašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias

KAUNO ALBUMAS ............................. ...... -...... ...... ............. ........
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto. 1

VINCO KRfiVrt$ RAŠTAI. Septyniuose tomuose ----------------- $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .....................................  Nk

Rašybos vadovilis su rašybos lodyniliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ................................. —
Namų darbai, namini ląskaitybi ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

193 G r and Street

S2.M 

>1.50

S3.0»

Brooklyn, N. Y

Senior Console Modelis 
89 kaina $375.00 ir aukš
čiau.

Console 79-A su tūbomis, 
Eguasonne Spykeriu ir

£” $229.50

Cabinet Sėt 69 su 8 A. C.

$148.00
URINE,

Budriko Korporacija širdingai kviečia 
Jus atsilankyti į jų krautuvę ir pasiklausyti 
šitos naujos Sparton Radios. Parsiduoda ir 
lengvais išmokėjimais, pritaisoma dykai ir 
garantuojama vieniems metams.

Jos. F.Budrik, M-
. 3417 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705.

3,000,000.00

Pasiųsta Lietuvon 
per “Naujienas”!

Trys milionai suviršum dolerių yra pasiųsta j Lie
tuvą per “Naujienų” raštinę, nuo to laiko kaip Lietuva 
tapo nepriklausoma.

Tai yra didelė suma sudėjus j krūvą, bet netaip di
delė pasklaidžius atskirai tarp daugelio tūkstančių kos- 
tumerių. > ,

Virš 20,000 Lietuvos 'žmonių — didžiuma jų kart
kartėmis yra priėmę pinigus ir apsidžiaugę geru “Nau
jienų” patarnavimu.

IR DABAR
' ' , , ' .• ». x f * f t • ‘ 1 ) V , • * ,

Kada artinasi Kalėdų Šventės, kada jus siųsite do
vanas į Lietuvą — jus ateikit ir pasinaudokit “Naujie
nų” patarnavimu. Nežiūrint kur jus gyvenat, “Nau
jienos” yra taip arti prie jūsų kaip artimiausioji pinig*ų 
persiuntimo ištaiga.

NAUJIEIM
1739 South Halsted St., Chicago, III.

YouTHcS
Night and Morning to kccp 
them Clean, Clcar and Healthy

Write fnr Free «‘Eyc Care” 
or “Eye Heauty" Book

Murino Co^Drpt. H. S.,9 B. Ohi»SuChica<o

PiANO.s and fine furnitūra 
kccp their rich finish with 
O-Cedar Polish. lt cleans 
as it poliNhes—with specd 
and safety. 4*oz. bottle, 

30c; 12 oz., 60c.

^^Polish

Delicious

A food for pro 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phošphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele* 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT CHEESE

KRAFT-PHEN1X
CHEESE COMPANY

■.ISTERINE 
THRDAT 
TABLETS J

ANT1SEP 
TIKAS

Apaa«goj» 
ir Prakali 
na Gark 
Ils Parpi 
ma. Skaa- 
dijimą ir 
Koatiimp.

SMadt by
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Tarp Chicagos 
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Atvežė linkėjimų 
“Naujienoms”

Pereitą savaitę sugrįžo iš ry
tinių valstijų, būtent iš Eliza- 
beth, N. J., p-nas čepukas, 1531 
North Oakl-ey Avė. Jisai lankė
si Elizabeth’e pas brolį, 447 So. 
Broad St., kuris šiuo laiku ser
ga gan sunkiai. P-nas Čepu 1 
kas, broliui gelbėdamas, atlan
kė keletą daktarų, kurie pripa
žino, kad nors liga jo brolio i 
esanti sunki, bet ligoniui yra j 
vilties pasveikti.

Tarpe kitų Elizabeth’o lietu
vių p. čepukui teka atlankyti 
drg. Bočkus, 110—1-st St., Eli-j 
zabeth, N. J. Dr-go Bočkaus 
linkėjimus “Naujienoms” ir 
nauji^nieeiams p. Čepukas ir 
atvežė.

(Pacific and Atlantic Photo |

Tony Cappellano, kuris yra 
kaltinamas kaipo vienas dalyvių 
išvogime Billy Ranieri.

Linkėjimai iš dr-go Bočkaus 
yaptingai smagu aplaikyti. Ten
ka pasakyt, kad drg. Bočkus 
yra vienas seniausių Elizabeth’e 
visuomenės darbuotojų, kad jis 
buvo vienas seniausių Lietuvių 
Socialistų Sąjungos narių ir kad 
iki šiai dienai opieji musų lie
tuviško ir abelnai visuomenės

iš kurių pirmasis jau miręs, 
i antras tebegyvena Franci joj, 
sugrįžęs prie Romos kat. baž
nyčios.

Arkivyskupu Geniotis tapo 
išrinktas Kat. Baž. Amerikoje 
Synodo, ką liudija daugybės to 
Synodo žmonių-narių parašai.

Priekaištas, kad buk Ark.

skaitoma ir priimama paragra
fai s. Ją skaitys komisijos na
rys A. Narbutas, o taisys J. 
Tamašauskas. Susirinkimas su
kliko su tuo, lik pareikalavo, 
kad butų skaitoma ir senoji 
konstitucija. Ją pavedė skaity
ti Pakaušiui.

Iš pradžios skaityta konstitu
cijos paragrafai ir priimta su 
nekuriais pataisymais be jokių 
ginčų. Bei priėjus prie rinkimų 
valdybos, naujoje konstitucijoje 
įdedama naujas dalykas, kurio 
senojoj konstitucijoj visai ne
buvo, tai yra kad valdybos na
riai kiekvienas j atskirą vietą 
butų renkamas atskirai.

Taipgi patenkintus ir susirin
kimas, kad jų išrinkta komisi
ja gerai pasidarbavo kliubo 
naudai. Nors vėlokas laikas bu
vo, kada pabaigė susirinkimą, 
bet i>o susirinkimui nariai dar 
diskusavo tarp savęs. Apie 12 
valandą nakties skirstėsi namo 
gerame upe.

G. S. Kliubo Korespondentas.

SusivienijimaH draugijų ir klįubų 
Bridgepųrte laikys mėnesinį susirin
kimą antradieny, lapkričio 27 d., 8 
v. v., Chicagos Lietuvių Auditorium 
svet., 3133 So. Halsted St.

Draugijų valdybos ir atstovai, ma
lonėkite būtinai atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų svarstymui kaslink 
rengiamo baliaus Lapkričio 29 d. 
Taipgi privalote atsilankyti į balių 
Liet. Auditorijoj. P. K., nut. rašt. 1

Lietuviai Gydytojai

A. L Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare

apart žventadienio ir ketvirtadienio
Lietuvės Akušerės

Iš Birutės
i

“Birutės” repeticijos

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 3201 South Wallace Street

Kampas 31-mos gatvės
Phone Victory Al 15

l’ž rinkimą atskilai kiekvie
no valdybos nario į atskirą 
vielą, stojo adv. Waitehes. Jis 
paaiškint), kad ši<>/. šalies pre
zidentas, viceprezidentas ir ki
ti viršininkai yra renkami at

skirai į vistas. Nurodė, jog mes 
šioje šalyje gyvename, tai tu
rime laip pat daryti, kaip pa
rodo šalies įstatymai. Iki šiol 
nebuvo taip daroma, bet da
bar jau komisija pasiūlė, kad 
butų pradėta taip daryti. Agita- 

. vo visus narius, kad balsuotų 
i už šį paragrafą. Priešingu buvo 
I dalelė narių. Pataisa, kad atski
rai valdybos nariai i kiekvie
ną vietą butų renkami, priimta 
dviem trečdaliais balsų.

Jau 10 vai. buvo, kada per
skaityta tik puse konstitucijos.

“Birutės” choro ir visų /Bi
rutės” operos dalyvių repetici
jos įvyks šiandie (lapkričio 27 
d.) ir penktadieny, lapkričio 30 
dieną. Repeticijos bus laikomos 
Gage Parko svetainėje. Pradžia 
8 vai. vakaro. — Valdyba.

PRANEŠIMAI
Lietuvių Darbininkų Namo B-včs 

direktorių susirinkimas įvyks 28 d. 
lapkričio, 7:30 vai. vakare, Aušros 
kambariuose. Visi direktoriai daly
vaukite susirinkime, nes turėsime 
daug svarbių dalykų aptarti.

J. Slončauskns, L. D. N. B. sek.

Graboriai

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika-, 
vusi Pennsyiva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą. laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari- 
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak.

DR. J. J. KOWARSKAS 
. GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1028
Res. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedalioj pagal sutarti

Rea. 6660 South Arteaian Avetlue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

^aicaąo, III.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St. 

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunavvick 4983 

*^Namu telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Įvairias Gydyto j ai____

M. F. Rathbun, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas vaikų ligų 
Ofisas 3337 So. Morgan Street 

Phone Boulevard 2418 
Rezidencijos Phone Republic 9107 
Valandos: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9 v. v.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigas ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th St.. netoli Morgan St 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai Sauk 

South Shore 2238 ar Randolpb 6860

OR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampa* 18th St.

Vai. 2—4 po piet Ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6352

judėjimo klausimai įdomauja jį.
Kai kurie iš musų gyvename 

Amerikoje jau po 15 arba 20 
metų ir skaitomos “senais ame
rikonais”. Drg. Bočkus gi turi 
stažą daugiau, kaip 30 metų 
darbuotės visuomenės dirvoje. 
Buvo laikai, kuomet drg. Boč
kus ir jo krautuvė skaitėsi kaip 
ir koki Elizabetho pažangiųjų 
jėgų “generalio štabo” buveine, 
įvairių darbuotės planų užbrč- 
žinias, sumanymai, svarbesni 
pasitarimai dažniausia Įvykdavo 
pas drg? Ročkų ir tisuose šiuo- 

'Se pasitarimupse jisai aktingai 
dalyvaudavo. Jo krautuvė bu
vo sandėlis, centralinė pažan
giųjų laikraščių stotis Eliza- 
beth’ui; gal būt, kad ir dabar 
tebėra.

Šiandien, kuomet musų lietu
viškasis gyvenimas pamažu ima 
irti, tasai irimas pasireiškia 
tur būt aiškiau mažesnėse kolo
nijose, negu tokioje Chicagoje. 
Ir, kaip pranešė p. čepukas, pa
krikimas lietuviško gyvenimo 
Elizabeth’e yra žymus. Tegaus 
drg. Bočkus, nors nešdamas 
skaitlingą metų naštą ant savo 
pečių, pasilieka ištikimas jau
nesnių dienų įsitikinimams.

Yra gyvenime žmonių, kurie! 
pasirinkę kelią, eina juo; nors 
kelias kartais esti ii- digliudtas 
ir sunkus ir nežada šviesesnės, 
ateities. Prie tokių gyvenimo 
keliauninkų reikia priskatyti 
ir drgą Ročkų.— V. P-ška. .1 
Keisti “argumentai” 

___ /___
“Naujienų” Nr. 276-me tūlas 

“Vairomanis” vėl kartoja savo; 
neva “argumentų” nuobodulių' 
pasaką apie Ark. Gėniočio 
šventinimus, konsekracijas ir 
tolydžias pasakėčias, lik šiuo' 
kartu “Vairomaniui” jau nepa
kanka pirmiaus tauzytų jojo1 
disonansų; šį kartą jisai grie-1 
biasi net provokacijos, sakyda
mas, kad Ark. Geniočio atsto
vaujamai bažnyčiai “gręsias” 
net ten kokis “pavojus”....

Hum!... pavojus... Ką gi vi
sa tai reiškia? Nejaugi “Vai
romanis” nepasitenkinęs tuomi 
faktu, kad Ark. Geniočio baž
nyčia tapo sunaikinta gaisro, 
jeigu jis trokštąs tai bažnyčiai 
ir net žinančiam (sic!) dar ki
tų kokių “pavojų?”

Tai yra labai nevykęs grąsi- 
ilimas ir tatai turbut net tokis 
“Vairomanis” nusimano.

Ne “Vairomanlo” int'ormavK 
m<> (tatai jis vis viena nesu
pins ir “neprisipažins,”) ’deloi, 
bet plačios visuomenės, kuri 
tais dalykais dėmiai, turiu pa
sakyti, kad Ark. Geniotis buvo 
įšventintas net dviejų arkivys
kupu, būtent Bergas ir Vitatte,

Geniotis “gaminęsis savitą ri-, Nekuriu nariai reikalavo atidė- 
tualą bei liturgiką,” yra grynas ti kitam kariui skaitymą kon- 

I absurdas. Tatai mano nebuvo stitucijos, bet pirmininkas pa
prašyta. Ark. Geniočiui pakan- reiškė, kad konstitucija turi būt 
Ika šventraščio ir Kristaus nu-i priimta šį vakarą.. Po to susi- 
' statyto ritulo. Ir jeigu “smar- rinkimas mažiau diskusavo dėl
j kusis” “Vairomąnis” tatai ne- 
l žino, lai jis pasiskaito Ap. Dar- 
j buose, 20:28. Ten ras sau at- 
i saką.

Ark. Gemutis, kai|M) tikras 
lietuvis patriotas, turįs sau tik
slą originuoti Amer. lietuviams 
grynai katalikišką bažnyčią, 
todėl jis ir nenori būti globo
jamas jokių svetimtaučių vys
kupų bei arkivyskupų, nežiū
rint ar jie butų lenkai, italai, 
ar airiai, l’žtai nei vienas pro
tingas žmogus negali jo peikti. 
Ark. Geniotis pasitiki lietuvių 
liaudies parama ir jėga, o ne 
kokių ten “Vairomanių” kalbo
mis. —žinantis.

mažmožių. Buvo 11:30 vai., 
kada pabaigė konstitucijos 
skaitvma. . •* »

Nutaria ir/ pavesta tai pa
čiai komisijai ‘paduoti konstitu
cija į spaudą. Visi komisijos 
nariai patenkinti, kad jų dirb
tas darbas nenuėjo niekais.

POVILAS DIDKALN1S

Roseland
Uoldea Star Kliubo konstituci

ja priimta

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 26 d., 6:30 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukęs 45 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Ramoškiu kaime, Skaistgirio 
parap., Šiaulių apskr. Patiko 
dideliame nubudime Lietuvoje 
motina, seserį Karoliną, švo- 
gerį Buzą ir broli Pranciškų 
ir Amerikoj gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 1720 So. 
Union Avė..

M u s ų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

Akiy Gydytojai

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis grahoriu- 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiams vi
sokiems reikalams
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAV1CZ
Lietuvis Graborius ir 

Balaamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, III.

Patarnaują laidotu
vėse t.uopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar 
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2515-2516

Pastaba: Mano ofisas dabar randif-

A. K. Rutkauskas, M. D. 
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos: 

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nu~ 6 iki 9 vai. vak.DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialč atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 va!, po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 75S9

ŽMOGAUS 
AKIS

fra taip dalikatnas sudėjimas, jog
naža dalis žmonių supranta apie jos 
eikimą. Didelė daugybė akių suda
linta pigiais ir prastai pritaikintais 
Uliniais. Bukite daug atsargesni, ka
la siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
ainos, arba pedleriai siūlo akinius 
aikčiodami iš namų į namus. Prak- 
įkuaju ant akių, perleidžiau daugiau 
!0 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
uarktikos.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

> LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekus
CHICAGg, fm

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2015

DR. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

1 Lietuvis Gydytojas
Valandos: /

9 iki 12 ryto; 2 iki 5 po piet;
6 iki 9 vai. vakaro.

Dr. V. S. Naryauskas
2435 W. 69 St., Chicago, III.

Tel. Hemlock 8151

Phone Roulevam 1401

DR. V. A SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P M.

Nedalioj nuo 10 iki 12 A M

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 
Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po piet 

TELEFONAS CANAL 1464 ’

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 lubo* 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midwav 2880

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

V a kuro i s
3241 South Halsted St 

Tel. Victory 0562 
7—9 vai. vak^ apart Panedėlio ii 

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN

Lapkričio 23 d. įvyko Golden 
Star K-iųbo nepaprastas susi- 
linkiu uis pataisytai k<;nsihici- 
jai priimti. Į susirinkimų i)a- 
•iai laivo sušaukti atvirutėmis, 
h.i atsilankė daug. Pirmininkas, 
atidaręs .susirinkimą, pakvietė 
komisiją, paaiškino susirinki- 
nui, kad nauja konstituci’ja bus

Kosulys - mivoiiijgų 
ligų peru išnešio

tojas *
Kiekvienas žmogus, kuris ko

sti patampa ligų perų išnešio
tojas. Senas sveikatos valdi
ninkas sako, kad jis greičiau 
sutiktų, kad kas į jį 'šautų iš 
revolverio, negu kad kas ko
sėtų, ar čiaudėtų jam į veidą, 
apipurškiant jį ligi) perais. Kad 
sustabdyti besiartinantį šaltį ir 
ibsclhičiai sustabdyti kosulį, 
imkite Folcy’s Honey and Ta r 
Compound, medikaliai moksli
nius, atsargiai sumaišytus ko
sulio ir šalčio vaistus, kurių 
kiekviena dalis veiksminga ir 
tvirta. Neturi opiatų. Saugus 
dėl vaikų, veiksmingi dėl suau
gusių, idealus namų vaistai. 
Reikalaukit jų. Juos parduoda:

L. P. Haunema.
10721 Wentworth Avė.

G. A. Malinsky.
1801 S. Ratine Avė. kerte 18 gi.

1

VVm. Broliiarczyk,
•1489 So. Wood S t.

G raiti Works Drug Store,
1817 W. llth St., Cicero,
JoliD Maluchowska.s.

(.ari F. Worm,
•S3u9 S, Halsted St., kertė 84 g t.

Laidotuvės Įvyks lapkričio 
29 d., 1 vai. po pietų ir bus 
nulydėtas j Tautiškas kapines.

Visi a. a. Povilo ledkalnio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus Co., Telephone 
(Janai 31 iii-

Pagrabu rūpinasi Julius Sa
vickas.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

CRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystCs.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tol. Victory 4088

OPTOMETRIST
■ Phone Boulevard 6487 

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 
Phone Kenvvood 1752

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East Ulth StreeJ, 
kampas Wabash Avč.
Phone Pullman 0856

Gasas, X-Spinduliai ir 1.1.
Valandos: nuo » ryto iki 8 vak.

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dieno*

(Joną* Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nno 7-9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

VIKTORAS MOUKA1TIS

Simpatiškas
M a n d a g u,s -r- 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitu 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABU VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
1605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct,, Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Aubura Avė. ’ Tel. Blvd. 3201

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akiniu dėl Juokini akiw

John Smetana, 0. D

DR. S. BWS
Phone Canal 6222

Gydytoja* ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidunniestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. VVashington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

OPTOMETRISTAS

ksperT4*> tynm, nkiij ir pntaiknno 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas.

Pastcbėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedaliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
?L »ne Canal 0523

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

J. P. WAITCHES 
Advokatas 

10756 So. Michigan Avc. 
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 26 d., 12:30 vai. ry
te. 1928 m., sulaukęs apie 39 
melus amžiaus, gimęs Lietu
voje, Kauno rėd., Raseinių ap- 
sKmy, feimenų kaime. Paliko 
dideliame nubudime moterį 
Barborą, 2 dukteris ir žentą 
Stanislavą ir Joną Strungius 
ir Julijoną 14 m. Taip pat pa
liko 2 seseris, Juzefą Stašins- 
kienę ir Stanislavą Lesinskie- 
ne ir švogerius Amerikoj, 
Lietuvoje paliko du broliu Sta
nislovą ir Izidorių. Kūnas pa
šarvotas, randasi 3405 Auburn 
Avė.*

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Lapkričio 29 <1., 9:30 vai. ry
te iš namų j Lietuvių Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Viktoro Mockaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
ja>h paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
‘i 

Moteris, Dukterys, Žentas 
ir visi giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
lM>riu.s A. Masalskis, 'I'elephone 
Roulevard 1139.

«

/ Lietuvos Akušerės
Phoue Victory 4952

MKS. A. JARUSH-KAUSHILLA8 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street
Viršuj Universal 

Stute Bank

Moterys Ir mergi
nos kreipkitės ęu 
reikalais nuo . 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti-

Tel. Cahimet 3201

Dr. K. Nurkaitis
AKINIŲ l’RITAIKYTOJAS
3147 So. Halsted St.
—..."'‘.'."-■r .............. ................. ......

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS

Tel. Brun«wick 0624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milwau'kee Avenue

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimą

.... ...................................... . 1 'J .............................T 
(vairus Gydytojai

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moterišku vyriškų 

vaiki? ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. IJalsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Albin A. Peters 
(Albin A. Petrošiaus Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple SI.
Hemlock 4080

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

• Tel. Calunmt 3294 
Nud 0 iki 12 v<»l. (*’enos it 
auo ,!i ?k‘ 9 valandai vakare.

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avonue
Valandos: 12 ’ki 2 ir « iki 8 P. M 

Ser<»r*03 vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutarti

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6890. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Tahnan Av.
Tel. Prospect 3525.

DR. M. T. STRTKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res« 6641 South Alba n y Aveuuo 
Tol. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-13

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po piet
7 iki 8 vak. Nedčl. nuo 10 iki 12

Res. Telephone l'Uza 3200
/ 9

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Hatated St. 
Tel. Boulevard 131U 

Vai.L-nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus kctveigą

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kas bus gruodžio 
2 dieną?

Apie du ar trys metai atgal 
Chicagoje lankėsi 1 
Petrauskas. Tuo 
turėjo Mildos svetainėj šeimy
nišką vakarėlį. Tarp kitų tame 
vakarėly! kalbėjo ir komp. M. 
Petrauskas. Ji didžiausiu pagei
davimu buvo, kad Birutė savo 
dvidešimties metų sukatuvių 
paminėjimui pastatytų operetę 
“Birutę”. Aš. aprašydamas tą 
vakarėlį, pabrėžiau p. M. Pet
rausko pageidavimą. Vienok dėl 
vienokių ar kitokių 
nei man nei plačiajai Chicagos 
lietuvių 
“Birutės 
ti. Tečiaus dabar jau neilgai | 
reikės laukti, kad tą gražų is-1 
torišką veikalą, Birutę“ pama- jĮ" j j'e|uva 
tyti. Kaip jau žinoma, Chica-i j.M<
gos Birutė stato tą gražią ope-1 
retę-“Birutę” gruodžio 2 d. š.1 
m. Lietuvių Auditorijoj. Kasi 
mėgsta matyti gražius mene ku-. 
rinius, tam nėra reikalo primin-, 
t i, kad šį veikalą pamatytų. 

. —V. R-s.

1 žinioms rinkli yra žmonių ir 
pinigų. Kiek tie žmones išlei
džia tam tikslui, aš nežinau. 
Gnl ne daugiausia. Bet num ro
dosi, kad jie neturėjo geros ma
šinos, nes išrodė, kad ta nia- 
šimv buvo iš Vsiršaunk io kiemo 
paskolinta. Na, prigamina ji 
sulyg savo skoniu, paskui at- 

( veža " į Ameriką 
darokų parodyti.

Bet yra faktas, 
jiems

religinių an-

knd mes, n- 
sumokumei komp. M. Bicrikieciui 

laiku Birutė J'ruv,‘* P*n''rų ir už tai saldžiai

priežasčių

visuomenei operetės 
iki šiol neteko maty- 

Tečiaus dabar

Roseland

būrys vaikezu sukinėjasi ir ką 
ten knibinėja apie} garažo duė 
lis. Jisai sumanė pabarti vai
kėzus. Bot iLomukii neužka
bink! | Brosz žodžius vienas 
bomukų atsiliepė. Namų ir ga
rnio AAvininkasi priėjo prie jo. 
Tuo laiku kitas bernukas per
vėrė jj pcil.’u, ir žmogus dar 
šiandien .tebeguli ligoninėnje. 
Patartina būti atsargiems ei
nant pro tokį ly*mulių būrį.

pasmmdž;:ime. Galų gale, kodėl 
vietoj tuščių balabaikų, su ku
riomis mums dažnai tenka susi
durti čia, Amerikoje, arba ko
dėl, užuot parodžius tuščius 

| garbes ieškotojus, neparodyti 
♦ai, kas tikrai suįdomintų ne 
tįk kitataučius, bet ir pačius^* 
lietuvius. Kodėl nepasirūpinti 
tinkamos mašinos nupirkti, tiff 
kamus jai operuoti žmones pa- 

j imti, kurie žinotų, kad I.ietu- 
ga’i taipjau pasirodyti ne

Į prasčiau už kitas šalis. Tuoincl 
važiuosime Lietuvon mes, va
žiuos svetimšaliui, laivų kom-

Susikūlė autai

Sekmadienio vakarą 
kryžkelės Hermitage ir 45-tos 
gatvių, ties p. Kazlausko aptie- 
ka, -susikūlė du Buicku. Vienas 
kirto 
šoną 
kišo 
išlipo 
nas nenukentėjo

ant

antram šonan. Gavęs į 
autas apvirto, šoferis iš- 
galvą per šono duris ir 
laukan, žmonių nei vic-.

- Reporteris

va 2)'i

Kode!?

A.

taip greitai, kaip 
išrištas klaiisimffs: 

—tAuizdikas.

Roseland
Nutautui rengia parą

Dalykas toks, kad jo labui dvi
Jokubauskienė ir

Darbininkai dejuoja, kad blo- 
1 gi laikai. Bet yra žmonių ku
riems palengvina tuos ‘ blogus 
laikus” kiti. Ir vienas tokis

Golden Star kliubo iždininkas “giliukį” turintis žmogus yra p. 
p. K. Strumilas. Roselando se-' Nutautas.
nas gyventojas ir biznierius, Į 
serga. Jau savaitė laiko, kaip moterėlės
nesikelia iš lovos. Ligonis ilsisi Čemauskienė—rengia parę. Jei 
namie, 105 St. ir Prospect, sa- jos rengtų tą parę 
vo rezidencijoj po daktariška ' gaiš, tai nieko nesakyčiau, 
priežiūra. Pereitą šeštadienį bar tečiaus jos vaikštinėja pc 
atlankiau p. K. Strumilą ir, tie-'šlubas ir įkalbinėja darbininku 
sa, ligonis atrodė pusėtinai ge-: prisidėti prie rengimo kalbamos 
rai. Linksmai kalbėjo apie , parės su penkine, o kai kur ir 
biznį, privatinius ir visuomenės su dešimtine, 
reikalus, ir vis kvietė
kad pasilikčiau valandą kitą su J tariančius komunistus, 
juom ilgiau, nes, .esą, 
man bus trumpesnė*. . w*..
Strumiliene yra svetinga, šir- pasakoja, kad p. Nutautas bu
dinga ir darbšti šeimininkė, nes vęs demokratas, dirbęs jų, dar- 
pati užlaiko tokią gražią rezi- bininkų ,labui, idant jie gautų 
denciją ir sykiu daug pasišven- darbų. Dar kitur kolektorkos 
čia ligoniui. Per tai ir ligonis' sugalvoja ką nors kitokio papa- 
jaučiasi kur kas geriau.

• —J. Grybas.

savo pini-
l)a-

mane, I Jei moterėlės užsuka pas pri- 
tai sa- 

naktis j ko, kad p. Nutautas esąs ko- 
Poni . munistas. Kitose vėl vietose jos 

a, šir- pasakoja, kad p. Nutautas bu-

Kodėl?
Nesenai įvykusi kelionių

CLASSIFIED ADsTĮ
MiscellaneouB

Įvairus
ATYDA BUDAVOTOJAMS

Ar jus manote apie statymą arba 
taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, iškaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
imokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Ae.

Berkshire 1321
MR. PARIS.

Pranešam
Lietuviams

Biznieriams
pas mus galite užsisakytiKad

SIENINIŲ KALENDORIŲ. Mes tu
rime platų pasirinkimą gražiausių 
lietuviškų ir kitoniškų KALENDO
RIŲ. Kaina nebrangi — tiksliam 
KALENDORIŲ’ pasirinkimui-užsisa- 
kymui pribukite pas mus asmeniš
kai. Jeigu pribūti negalite — tele- 
fonuokite, prisiusime savo atstovą 
su “sampaliais.” Taipgi parduodam 
KALENDORIUS ir pavieniais eg- 
zempliorais.

Kreipkitės i-—

Knygynas “Lietuva”, 
(“Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266

Į CLASSIFIED ADVERT1SEMENTS j
Financial

Finansai-Paskolos

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
uit 2M» nuošimčio ir Icr.prvala i<mo- 
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 vai 
Be jokio komiSino'.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. “upstalrs” 

Tel. Armitage 1199

Partncrs Wanted
Pusininkų Reikia *

REIKALINGAS partneris j beker- 
bixn| ---- turi suprasti kopimą

'duonos ir turi turfti nors blskj pi
nigų. Biznis išdirbtas. Kreipkitės j 
“Lietuvą,” .1210 S. Halsted St. Box 5

pa
ma

tyti, buvo taikoma užinteresuo- 
ti turistus savo šalių 
čiais gamtos vaizdais, turtais
ir istoriniais bei kultūros ku
riniais, o taipgi pažanga, ku
rią tos šalys daro. Parodoje 
dalydavo 23 tautos, jų tarpe 
matėsi ir Lietuvos valstybės 
vardas.

Senesnėsios, įsigyvenusios 
valstybės, tiesa, turėjo kuo už- 
interesuoti turistus (kalbiu apie 
krutamuosius paveikslus, ka
dangi jie vaizdžiau nušvietė 
dalykus). Bet Lietuva, išski
riant programą, daugiau nieko (4638 So. 
kaip ir neparodė.

Keikia tečiaus pripažinti, 
kad keliauninkų užinteresavi- 

inilžinišką 
kompani- 
Lietuvai. 

argi toje

: šakoti.
Parei, sakoma, busiantys 

kviesti, tarj>e kitų, politikieriai 
i ir komunistų vadai komisarai.
Politikieriai ir komunistai sta- 
rostos graži kombinuotė!

Parė įvyks lapkričio 28 dieną.
Iš parės p. Nutautas turės 

... . dvejopos naudos: viena, gal viliojau-... . ..liks kokis doleris, o kita — ga
lės jisai pasirodyti kitatau
čiams, kokis “vožnas” žmogus 
jisai yra lietuvių tarpe. Sena 
politikierių priemonė “pasiro
dyti”.—Aš. t

Town of Lake
Dar vienos vestuvės

Padftkavonės dienoje 
tuves p. Stanislovo

Hermi tage

Business Service
Biznio Patarnavimas

GERAS PATARNAVIMAS
mainime, pirkime, pardavime turto, 
mortgečių reikaluose, raštų padary
me, apdraudoje, laivakarČių bei pi
nigų siuntime: KREIPKITfiS: kas
dien iki 6 vai. Vakarais Utarninke, 
Ketverge ir Subatoj iki 9 vai. vak.

S. L. FABIAN & CO.

809 W. 35th St. 
Boulevard 0611-0774 
ČIA GAUSIT KO KLAUSITI 

KAINOS ŽEMOS, DeLtO 
'BIZNIS DIDELIS

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ’» furnisai, grotos — 
vandenio {taisos. American Stove 
Re pa ir Works, 8110 Wentworth Ava.,

bus ves- 
Kansas 

JHeiHie) 
su p-le Viktorija Butkevičaite,
5438 So. VVincbester avenue. 
Taip jaunoji, kaip jaunasai yra 
čiagimiai lietuviai, šliubas bus 
duotas ftv. Kryžiaus parapijos' 
bažnyčioje 4 valandą po pietų. 
Jaunasis yra rimtas vyras.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Slogų Darbas. Grei
tai taisome stogus ,visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame gerinus] 
darbą mieste. Kedzie 5111.

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesiniu išmokėjimų.
PETRZILEK BROTHEBS 

1647 West 47th St.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkite? peš
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius. r

JUSTIN MACKIEWICZ
2342 So. Leavitt St.*
Phone Canal 1678

Paskolos suteikiama 
j vienn dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-8716

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų, 
indu otriai Lban Service 

1726 W. Chfieaao, Avė.
Kampas Hermitagė Avė.

5%% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgijių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS
Room 607

192 N. Clark St.

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteen Bond & Morgage Co.

1618 West 18th Street
I. F. Dank'/.vski, prez.
C. T. Danl.owski, ižd.

f.

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo morgi- 
čių arba kitokio užtikrinimo. Pasko
los pataisymui, apmokėjimui taksų, 
assementų ar kitokių skolų. Greita 
pagelba. Prieinamos sąlygos. Cent
ral Finance Co., Rm. 514 City State 
Bank Bldg., 128-3Q No. Wells St.

I

Help VVanted—Malt?
Darbininkų Reikia

PARDAVĖJŲ — 
TUOJAUS

Turime vietos de! kelių žmonių 
pelningai propozicijai; ne stakas, 
real estate ar apdrauda. Musų par
davėjai uždirba $150 j savaitę, 
eikit ar telefonuokit 6 iki 9 v. 
kare.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

LIETUVIŲ KADIO DlitBTUVR
Iš/trba aukščiausios rūšies riulios. Mechanizmus pilnai garantuotus. 1S- 

veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine.. 6819 S. VVestern 
Avė., Chicago, 111. Hemlock 9149.

Radios

At- 
va-

8515 Houston Avė. 
South Chicago, 
Regent 2375

Už DYKA demonstravimas ant nau
jo MAJESTIC Radio. Aptarnavimas 
per Majestic expertus dovanai per 
visą laiką kiekvieno čia pirkto seto. 
Patarnavimas kitur $1.50 už pašau
kimą. Atwater Kent, Radiola ir kiti.

LINCOLN RADIO SHOP, 
Phone Grace 5267

REIKALINGAS vaikinas ar vyras 
prie lengvo fabriko darbo. Kreipkitės 

1855 W. Roosevelt Rd.

REIKALINGOS 4 patyrusios mo
terys skirstyti skudurus. HARRY 
DRAY, 1447» Bkie Island Avė..

REIKALINGAS bučeris — turi 
būt patyręs savo darbe.

3248 Lime St.

Help VVanted—Female
DarbintnldyRglkia

REIKALINGA moteris mazgoti 
sudynus. 4169 S. Halsted St.

t i ei p VVanted—Male-Female
Darbininką Reikia

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų Jengvai gali kož- 

nas vienas vyras arba moteris drau
gaudami su mumis. Kaip tik dasi- 
žinote kur koki bargeną ir patys ne
galite nupirkti, kreipkitės pas mus 
Mes turime pinigų pirkimui ir nu- 

i pirkę užmokėsim jums už parody
mą bargeną. Taipgi kokiam atsi
tikime esate priversti skubai ką par
duoti, nedaleiskite kad atimtų už
skolą, o pasimatykite su mumis. Į
Kas reikalaus, mes užlaikysime ’ 
ką absoliutiškoj paslaptyj.

STANKO & CO
, REAL ESTATE

5076 Archer Avė.
Tel. Lafayette 6036

Furnished Rooms

Kilis. . 
vis- |

RENDA I kombarys vyram arba 
vedusiai porai. 843 W. 34 St.

Furnitufę & Fixtures 
Rakandai-Itiiaai

TURIU parduot už storago rendą 
4 kambarių rakandus, parlor setas, 
valgomojo kambario, miegruimio ir 
virtuvės setas, pianas, lempos ir tt. 

j verta $2000. Parduosiu tik už $195 
mokant pinigais ant syk., BURKE 
STORAGE CO., 4332-34 W. Madison

!St., Tel. Mansfield 0127.

JAUNA pora paaukos gražius ra
kandus, tik 2 mėn. vartotus; 3 šmo
tų frieze seklyčios setas,*' drožti rė
mai, 2 9x12 Wilton kaurai, 8 šmo
tų valgomojo kamb. setas, 4 šmo
tų riešutinis miegruimio setas, 2 
lempos, (Javenport ir stalai, veidro
dis, paveikslai, sidabriniai daiktai, 
maži kaurai, 5 šmotų pušyčių se
tas, viskas kaip nauja. Priims $550 
už viską; verta $2,000. Užmokės už 
pristatymu, taipjau parduos atski
rai. Winner, 8228 Maryland Avė., 
Ist Apt., vienas blokas į rytus nuo 
Cottage Grove Avė.,

Tel. Stewart 1875

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

NORIU parduot savo 88 rotų vė
liausio styliaus Grojikų Pianą su 
Etlatum suolu, kabinetas ir 79 vole- 
iai. Užmokant ant syk $125, ant 

išmokėjimo $185, $10 i mėnesį.
Matykit

MATHIAS RINKBAUNNER,. 
6136 So. Halsted St.

RUDENINIS PRATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS 

Freshman, • Atvvater Kent, Mohawk. 
Magnavox ir Payson setai. 1 dialo 
kontrolė, 5, 6c ir 7 tūbų, pigiai.
Runlbler Superhetrodyne ........... $25
World tūbai, gitrantuoti ........... 98c
Kabinetai, stalai ir console modeliai 
nuo $1.25 iki $15.
Radio patarnavimas $2. 
šis apgarsinimas vertas $1.

TOM PECHO RADIO SHOP 
240. W. 31sh St. Victory 9818

___ Exchange—Mainai
MAINAI

Aš mainysiu arba parduosiu se- 
knnčius natrius:

5440 So. Spaulding avė., 5—G 
kamb. štymii apšildomas, 2 mašinų 
garažas. Rendos $130.

6328 S. California avė., 5—6 kam
barių, štymu apšildomas, 2 mašinų 
garažas, rendos $143.

2547 W. 71 St., 2 vidutinio dydžio 
štorai, 6 kamb. fialas ir 2 mašinų 
garažas. Štvmu 
$162.

2621 W. 71st St., naujas namas, 
štoras arba galima padaryti 2 ne
didelius štoriukus, 5 fintai, visi po 
3 didelius kamb. ir 2 mašinų muro 
garažas, štvrnu apšildomas. Rendos 
$312.

Visus viršminėtus namus parduo
siu arba mainysiu. Del platesnių 
informacijų, matykite savininką.

JOHN PAKALNIS
(Pakol)

Generalis kontraktorius
2547 West 71st Street 

Hemlock 0367

apšildomas. Rendos

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Automohiies
1926
1927
1928
1928
1927
1928
Cadillac coupe, 4 pass., perfect $495

Essex, Forde, 50 kitokių
Linkimo.
McDERMOTT MOTOR

7136 So. Halsted

Lincoln Sport Phaeton.... 
Buick sedan 5 pas...........
Oakland sedan naujas.... 
Pontiac sedan naujas.......
Chandler luke naujas.......
Essex sedan, kaip naujas

$950 
$675 
$795 
$695 
$650 
$650

dėl pasi

SALES 
St

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik 
, tai 50 centų — dvi poros už 95 cen 
; tus. Moterims pančiaku pora p« 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 81c., 34c. ir 35c. Vilnonios ma- 

' terijos vaikams dei kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškoniu 
gijų dėl mezginių.

FRANK 3ALEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St. ir Normai Avė. 1 lubo* 

Chicpgo, III.

Pagražinkit savo namą 
ši kompanija atlieka darbą ant 

ižmokSjimo. PaSaukit Regent 2375 
ir paprašykit Landscape Dept. 30 
metų patyrimas apie medžius, krū
mus, gėles; juodžemis pardi 
Mes mielai suteiksime dykai 
žinias. Pašaukit mus L1L 
Leiskite mums padaryti jūsų 
gražų ir pakelti jo vertę. Mi 
rantuojame visą musų darbą, ap
mainome dykai. Patyrę medžių gy
dytojai.

J. V. St. MICHAEL Co. 
.Not Ine.

8545 Houston Avė. 
Tel.; Regent 2375 

PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

ir paprašykit Landscape Dept. 30 
“ardaviraui 
.j_____i visas
bile 'laiku, 

namą 
es ga-

SOUTHERN Illinois mine run an
glys, dideli Šmotai, pristatomi veži
mais $6.50. Del kainos kitų anglių 
patelefonuokite Boulevard 1036.

Business Chances
Pa r d a v i m u i B i z n i a i

MES TURIME cash pirkėjų jūsų 
bizniui. Bile vietoj ir už bile kainą. 
Neskelbiama. Vertos įstaigos finan
suojamos; parūpiname partnerius.

UNITED BROKERAGE CO., 
145 N. Clark Street 

Dearborn 3840

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. Išdirbtas biznis per daugelį me
tų. Nėra panašaus biznio aplink per 
keletą blokų. 600 W. 55th St.

BARBERNĖ—2 kėdės, senai, ge
rai išdirbta vieta, parsiduoda labai 
pigiai. 1141, NAUJIENOS.

ŠTAI bargenas. Michigan Avė., ar
ti 87th St., 6 kambarių mųrinis na
mas, su sun parlor, kieto medžio, 
elektra, furnas, tilo maudyklė, taip
jau vifttininkas. Puikus namas. Gera 
transportacija. Tik $500 jmokėt, li
kusius kaip rendą. Kaina tik $6,500. 
Kreipkitės i M r. Scherer, Coleman & 
Co., 4705 S. State St., Drexel 1800.

MES pasiūlome sensacingiausi pir- 
dnj bungalow, kokio nebuvo per 
daugeli pastarųjų metų. įsivaizduo
kite, 6 kamb., Craftex sienos, krys- 
taliniai žibintai, sienose šviesos, stik
liniai miegamieji porčiai, čerpių sto
gas, tile grindys ir sienos maudyk
loje, naujai išcementuota gatvė ir 
užmokėta. Plieno konstrukcija, garu 
tildoma, 
įelėj ir 
įerdaug 
įvardyti, 
mokėti, 
linis namas yra 7655 Seeley Avė. 
Pamatykit ji šiandie. Enevold Real- 
ty Co., Vienatiniai Agentai, 3211 W. 
33rd St., Tel. Hemlock 4900.

Venecijos stiklas vaistų šė- 
kiti moderniški pagerinimai, 
skaitlingi, kad juos visus 

Kaina $9,950 — $1,000 
likusius kaip rendą. Pavyz-

PARDAVIMUI 2 po 5 kambariu- 
karštu vandeniu apšildomas, aržu.»■ 

trimingas, 29 pėdų lotas.
4432 So. California Avė. 
Arba šauk JACOBSON, 

Vįirginid 1010

o

NAUJA® MŪRINIS 2 FLATŲ 
' APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu šildo 
•nas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 
Eddy St., apkainuotas dėl greito par- 
lavimo. Sąlygos tinkamos, galime 
nes pabudavoti ant jūsų loto bile 
»ungalow arba flatą budinką, kok] 
ių8 galite ilsirlJ-“ R. J. NELSEN, 
builder. Kildzure 1195.

KVIEČIAME APŽIURfiT

Palygink ši 5 kambarių bungalow 
.u Kitais aukštesne kaina; elektrikos 
/enteliacija, tiesus susisiekimas su 
vVestem Electric Co., aržuolo tri- 
mingas, didelis aukštas kambarys 
lel fruktų, didelis lotas.

Kaina $7,300, cash $500 ir $55 i 
mėnesi su nuošimčiais.

GEORG1AN-SCHAEFER 
BUDAVOTOJAL 

» 7156 W. Grand Avė.
. Tel. Merrimac 6556

$1,000 ŽEMIAU KAINOS 
Dviejų flatų 5-5 kambąrių. garo ši- 
'uma, geram stovy, angliškas beis- 
rnontas; 2319 W. Marųuette Road; 
mainys ant loto; geroj vietoj. Turiu 
parduot tuojaus. Triangle 7476.

mas Lietuva neša 
naddą ne vien laivų 
joms, ale ir pačiai 
Dabar klausimas: 
Lietuvoje nėra žmonių, kurie
galėtų suteikti tinkamų žinių 
apie ją? Argi joje taip jau nie
ko ir nėra? O gal stoka pinigų 
tam tikslui?

Lietuvoje yra taip pat gražių 
miškų, ežerų, paukščių, įvairių 
žvėrių kaip ir kitose šalyse; 
yra Įvairiausių gėlių — tokių, 
kurių kitose Šalyse tiktai kviet- 
kynuose randasi; be to, ir pra
monę Lietuva turi; anais me
tais moterų parodoje p-ni Mac- 
Cormick buvo užsispirusi, kad 
jai parodytų, kaip burkštinus 
dirba; randasi kitokių pramo
nės šakų, yra ir viešbučių.

Man rodosi, kad aukščiau 
paminėtoms ir nepaminėtoms

Sužeidė žmogų

George Brosz turi prie 46-tos 
ir Honore gatvių namus (jo tė
vo namai) ir garažą, kur jisai 
taiso autus. Pirm savaitės lai
ko jisai pavakarį ėjo namo. 
Jau prie namų pamatė, kad 

~ SIUSKIT PEk~ 

NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

(o prašo Lietuvos žmonėsir 
taįp pataria Lietuvos bankai

ME£' darome pirmos klesos kar- 
penterio,, plumberio ir apšildymo 
darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 
Mes ateisime bile kur Chicagoj. 
Visas darbas garantuotas.

2604 Nortn Halsted Street 
Tel. Buckingham 508/

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co. 

Malevojam ir popieruojam. Užlai- 
koni malevų, popierą, stiklus ir tt. 

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J S RAMANČIONIS, Sav.

MES valom visokios rųšies kar- 
petus, darbas garantuotas. Mes ei
name visur po visa Chięagą. že
miausios kainos.

ACORN RUC CLEANERS, 
8037 W. Madisen £t. Nevada 4227

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS,
4309 West 63rd Street........

Phone Republic 7869

Personai
__________ Asmeny Ieško .

VELTUI '
Patentai, Vaizbaženkliai, Copy- 

wrights. Rašyk šiandie. Patentų rei
kalais kreipkitės pilie manęs su pilnų 
užsitikėjiniu. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avenue, 
Dept. 7 

Chicago, III.

JUS NETURITE mokSt piniKM. 
jeigu jus norit išmainyt jūsų Pianą, 
Grojiklį Pianą arba Phonografą, ar
ba seną su baterijomis Radio ant 
musų naujo elektrikinio Dynamic 
Radio. Atsišaukit i musų krautu
vę arba patelefonuokit Normai 9481, 

MIDWEST PIANO STORES, 
6136 So. Halsted St

UKULELE ar banio groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsime vi
sas populiares dainas j vieną lek- 
eja. BASFGilD. Diversey 9502 ar 
Wabash 7519.

SALDAINIAI, cigarai, soda foun- 
tain, booths, stalai ir tt. Gera proga 
pridėti fountain užkandžius, šalimais 
didelio teatro ir gyvinusio mainimo- 
si kampo didžiausiame biznio bloke 
visoje Chicagoje. Galima pasidaryti 
daug pinigų. Vėliausios mados fik- 
Čeriai. Pigi renda, geras lygas. Tur
tas virš $12,000. Kad užbaigti visus 
reikalus, turiu greitai parduoti. Pri
ims $2,800 už viską. Išmokėjimais, 
jei norima. Lengviausia vieta pasi
daryti virš $40,000 j metus gryno 
pelno, neskaitant išlaidų. Taipjau, 
jei norima, galima perkelti j jūsų 
vietą. Pamatykit šią retą progą.

4038 Milwaukee Avė.
, arti Irving Park Blvd.

PARDAVIMAS bizniavus namas, 
pagyvenimas užpakaly ir viršui fia
las 6 kambarių. Karštu vandeniu 
nldomas ir. 2 karų garažas. Taipgi 
biznio* lotas dėl pardavimo, parduo
siu pigiai arba mainysiu i namą 
iidelj ar mažą. Paul Real Estate, 
3236 W. 55th St., Tel Republic 4170

ĮSIGYK savo namą. Jei jus turite 
lotą, mes pastatysime ant jo namą 
be jokio jmokėjimo. Žemiausios kai
nos. Geriausias darbas. Aprokavi- 
mai ir pienai patiekiami dykai. At
eikite i musų ofisą, arba telefonuo- 
kite. RILEY and KRAUSHAAR, 
3121 N. Cicero Avė. Palisade 9600

Naujas išradimas

PARDAVIMUI grosemė už gana 
prieinamą kainą.

3549 So. Halsted St.

PAIEŠKAU John Kuchas, keli me
tai atgal pirko valgyklą nuo Anta
no Masycko ant Halsted St. tarpe 
32nd ir 38rd. Turiu svarbų reikalą. 
Jis pats ar kas žinotų praneškite 
laišku, 1789 S. Halsted St., Box 1042

Situation Wanted
Darbo

VIDURAMŽIS, gerai atrodąs, blai
vus vyras, negalintis sunkaus dirb
tuvės darbo dirbti paieško nesun
kaus pastovaus darbo Chicagoj arba 
kad ir taliau. Kam toks žmogus rei
kalingas rašykite j “NAUJIENAS,” 
1739 So. Halsted St., Chicago, TU.

Box 1043

įstabiausias ir gražiausias instru
mentas kada nors padarytas. Ikl- 
šiol visos armonikos turėdavo 12 
baso notų. Naujoji turi 36 baso 
notas, kas leidžia groti basą kaip 
parašyta, taip jau ardytais akor
dais ir arpeggio. Lengva groti, ‘fak
tiškai, daug lengviau^ negu senojo 
stiliaus armonikomis. Rankomis pa
darytos Chicagoje ir pilnai gvaran- 
tuotos. Jūsų senas instrumentas 
nriimamas mainui. 35% įmokėti, 
likusius lengvais išmokėjimais.

PETER AHACICH, 
2250 South Hąmlin Ayeniią 

Tel. Rockwell 5379

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI
FARMOS

turime parduoti tuojaus 3 far- 
40 iki 200 akrų, po $150—$175. 
Atsikreipkit ar .rašykit tuojaus.

Mes
mas,
etc.
Jų ilgai nebus.

J. H. SOHAFFER & CO.
803 Ridge Avė 

WILMETTE, 
Tel. IVilmette 364

MEDINIS bizniavus namas 14 
kambarių ir cottage užpakaly.

Bučernė ir grosernė. Randasi ant 
Wentworth avė. ir 45 gt. Turi būti 
parduota greitai dėl ligos. Parduo
sime su pirmu teisingu pasiūlymu. 
Priimsime lotus kaipo pirmą įmo 
kėjimą. W. II. Kelps & Co., 2419 W. 
G9th St. Tel. Hemlock 8099.

PARDAVIMUI ar mainymui 10 
lotų, galiu sykiu arba po vieną, par
duosiu pigiai. Norinti sužinoti krei
pkitės, GIRCH, 3401 W. 22nd SI.

’ Parduosiu pigiai muro namą iš 
priežasties suirutės šeimynoje. 6 pa- 
gyvepimų 2-5-1-6 kamb. 2 po 2 ka
rus garažai, namas ir apielinkė ge
ra. Pečiais šildomi. Rendos $3096. 
Apie kaina kalbėsime ypatiŠkai, pir
mo morgičiaus yra $6000, antro gi 
$6800. Kreipkitės pas savininką A. 
Masyck (Masyckas) 6 vai. vakare, 
namą galite apžiūrėt dieną, 727-731 
W. GOth St., arti Halsted St.




